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RESUMO:
Crescem inquestionavelmente as transações comerciais via electrónica para aquisição de
bens e serviços entre pessoas localizadas em diferentes (e distantes) partes do mundo.
No entanto, nessas transações, um delicado problema se coloca que é o de saber, em
caso de não cumprimento das obrigações por qualquer das partes na relação contratual
estabelecida electronicamente, de que (garantias jurídicas) é que se pode socorrer o
lesado para salvaguarda dos seus direitos? Eis o que se pretende analisar e responder
com este trabalho. Para o efeito, importantes conceitos da sociedade de informação e do
comércio electrónico em especial serão expotos antes da questão crucial razão do tema
que aqui curaremos desenvolver.É com efeito, nosso maior desejo que o leitor possa
aqui encontrar elementos que possam alimentar o espírito aceso às questões do
comércio electrónico.
Palavras Chave: Moçambique. Comércio electrónico. Garantias.
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ABSTRACT:
Unquestionably, electronic business transactions for the acquisition of goods and
services between people located in different (and distant) parts of the world grow
unquestionably. However, in these transactions, a delicate problem arises that, should
the parties fail to comply with their obligations in the electronically established
contractual relationship, that (legal safeguards) can the injured person be rescued to
safeguard the Your rights? Here's what you want to analyze and answer with this paper.
To this end, important concepts of the information society and of e-commerce in
particular will be expounded before the crucial question of why we are going to cure the
subject. It is indeed our greatest hope that the reader can find here elements that can
feed the spirit of fire. to e-commerce issues.
Keywords: Mozambique. Electronic Commerce. Guarantees.
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INTRODUÇÃO
O Direito é sempre chamado a regular situações que se vão levantando ao longo
da vida dos homens em sociedade. Muitas dessas situações são fruto do
desenvolvimento da ciência e tecnologia, como é o caso das telecomunicações.
A vida humana implica necessidades, e estas são supridas através de bens
económicos diversificados em quantidade e qualidade, industrializados ou não, que não
se encontram disponíveis de igual maneira a nível planetário, por isso, têm-se
desenvolvido há séculos, relações de trocas comerciais entre pessoas localizadas em
diferentes partes e muitas das vezes, distantes umas das outras (compradores e
vendedores).
A disponibilização de tecnologia World Wide Web, durante os anos 90, permitiu
à grande parte do tecido empresarial reequacionar as estratégias de actuação no
mercado, provocando alterações profundas no ambiente negocial tradicional,
designadamente no modo de relacionamento entre clientes e fornecedores. Esta
alteração deu origem a uma nova forma de vender e comprar – o Comércio Electrónico
– que se tem convertido num factor fundamental de competitividade e num fortíssimo
indutor de produtividade para a generalidade das empresas.1
Com o advento das telecomunicações e por conseguinte da internet, os
operadores económicos a nível internacional têm explorado massivamente este recurso
para abreviar o tempo e reduzir os custos com deslocações, que seriam necessárias para
a celebração dos contratos. No entanto, sendo a internet um meio virtual de
comunicação, que não permite o contacto tangível dos intervenientes na relação
contratual, ou o acesso físico directo de parte a parte, que muitas vezes até nem se
conhecem de antemão, a complexidade técnica na utilização do software instalado para
a oferta em rede (proposta contratual), a concorrência desleal e acidentes nas auto
estradas da informação 2 entre outras situações, propiciam cada vez mais uma margem
1

Cfr. ANACOM. in AA.VV. O Comércio Electrónico em Portugal. O quadro legal e o negócio. Autoridade
Nacional de Comunicação, Lisboa, 2004, p. 3. Este artigo é da ANACOM-Autoridade Nacional de
Comunicação, cuja produção coube a vários autores, nomeadamente Professores Ana Paula Costa e
Silva, Luís de Menezes Leitão, José Amado da Silva, José Saldanha Santos, António Nogueira Leite, Drs
Diogo de Vasconcelos, Jorge Moura Landau, Luís Carlos Franco e Henrique Carreiro e Engo. Fernando
Gonçalves, presididos por Álvaro Damaso, Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Cfr.
Ob. cit., p. 4.
2
Vimos esta interessante terminologia pela primeira vez em Oliveira Ascensão como iremos citar
adiante.
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considerável de insegurança entre os contraentes, que pode terminar em conflitos, visto
o negócio celebrado nestes moldes, normalmente pressupor o envolvimento de
avultadas somas de dinheiro, fora a questão da pirataria que já reina na rede
informática3. O Direito é neste âmbito chamado a criar regras que visam garantir a
celebração dos contratos via internet, com a maior segurança jurídica possível. A prática
mostra que normalmente a maior fragilidade neste tipo de negócios, se verifica do lado
do comprador, pessoa que paga o preço dos bens ou serviços a serem adquiridos, por
isso o Direito tende a inclinar-se mais no sentido de salvaguardar os interesses deste,
sem deixar de acautelar os daquele (vendedor).
O objectivo geral deste tema é contribuir de forma modesta sob ponto de vista
teórico, para o enriquecimento da temática relativa aos contratos celebrados via
electrónica e de um modo especial, ensaiar a apresentação das garantias destes contratos
(contratos internacionais de compra e venda celebrados via electrónica). Repare-se que
aqui vamos tratar de “garantias dos contratos e não garantias nos contratos.” No caso
das garantias dos contratos, estamos perante aspectos gerais do Direito e das práticas
comerciais que visam conferir confiança e segurança às partes de modo à celebrarem
destemidamente estes contratos. No caso de garantias nos contratos, estaríamos a tratar
de garantia específicas clausuladas num determinado contrato. No entanto, o nosso
estudo é de carácter geral, objectivo, não se vai cingir às garantias de um contrato em
particular, mas dos contratos de um modo geral, eis a razão da enunciação que
adoptamos (Garantias dos contratos…).
As garantias dos contratos de compra e venda internacional celebrados via
electrónica, se desdobram no nosso ver, em duas vertentes, a saber: Às relativas aos
próprios contratos de compra e venda internacional vistas na sua perspectiva de
celebração normal, isto é presencialmente com base no papel, e às do meio empregue
para a sua celebração, a via electrónica. O que quer dizer que a abordagem deste tema,
consistirá necessariamente na conjugação de três matérias, nomeadamente; o Direito do
Comércio Internacional como tal, o Direito das Garantias e o Direito do Comércio
Electrónico4. Por conseguinte, pressupõem o acasalamento de três ordens jurídicas, a do
3

Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO. Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação, Coimbra,
Almedina, 2001, pp. 261-287. Aqui encontramos o artigo sobre criminalidade informática.
4
Cfr. ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Comércio electrónico na sociedade da informação: Da segurança
técnica à confiança jurídica, Coimbra, Almedina, 1999, p. 12, o autor enuncia […..] a problemática do
direito do comércio electrónico [……], como que sugerindo a emergência de uma nova disciplina jurídica
cuja designação seria Direito do Comércio Electrónico. Não iremos desenvolver os aspectos do comércio

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 03, p.130 a 186 Out/2019 | www.pidcc.com.br

GARANTIAS DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL CELEBRADOS VIA
ELECTRÓNICA.
E-ISSN: 2316-8080

134

Direito do Comércio Internacional, Direito das Obrigações e Direito Electrónico.
A internet tem possibilitado nos últimos anos e em abono da economia mundial,
um aumento considerável do comércio internacional, com as enormes vantagens dai
decorrentes para os diversos agentes económicos. Por um lado, os vendedores ao
colocarem os seus bens e serviços na Internet alargam de forma exponencial os
potenciais interessados nas compras. Quanto aos compradores, sem saírem de casa
podem adquirir todo o tipo de bens ou serviços com um simples “clicar ” do rato do
computador5. O comércio electrónico, baseado na transmissão e no processamento
electrónico de dados, cobre actividades muito diferentes, que vão desde o comércio
electrónico de bens e serviços à entrega em linha de informações digitais, passando
pelas transferências electrónicas de fundos, actividade bolsista, contratos de consumo,
serviços pós-venda, leilões comerciais, etc. 6
Em Portugal, a maior parte dos autores sobre o Direito do comércio electrónico,
se debruçam sobre a matéria a luz do Direito do Consumidor e não do Comércio
Internacional 7.
O acto de “clicar” para aceder a informações disponíveis na internet é comum
nas sociedades modernas nas suas diversas esferas.
I.

A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E O COMÉRCIO.

1.1

A Sociedade da informação 8 e o comércio.

internacional mas apenas os do “comércio electrónico”, simplesmente precisamos para efeitos do
desenvolvimento deste tema, ter a noção do comércio internacional( contratos ), para então vermos
quais as garantias desses contratos quando celebrados via electrónica.
5
JORGE PEGADO LIZ, Conflitos de consumo-uma perspectiva comunitáriade defesa dos consumidores,
Centro de informação Jacques Delors, 1998, p. 125 e ss; cit por SARA LARCHER (Advogada), Contratos
celebrados através da internet garantias dos consumidores contra vícios na compra e venda de bens de
consumo in www.ipbeja.pt p. 2.
6
SARA LARCHER, Ob. cit., p. 2.
7
As aquisições particulares para o consumo estão fora da alçada do comércio internacional, como
veremos mais adiante no capítulo V, quando falarmos de forma breve sobre o comércio internacional.
8
Cfr. OLIVEIRA ASCENÇÃO. Sociedade da Informação e mundo globalizado. [Coimbra]: Coimbra Editora,
2003. p. 167. Parte deste subtítulo é do autor referenciado nesta nota, aliás, tem um número
considerável de artigos escritos e publicados sobre a temática de sociedade da informação. Pode se
encontrar também por ex., em OLIVEIRA ASCENSÃO. Estudos Sobre Direito da Internet e da Sociedade
de Informação, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 83-104.
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Segundo Oliveira Ascensão, é muito difícil definir este conceito, (o de sociedade
de informação). Talvez mais importante que defini-lo seja chamar a atenção para alguns
factos históricos que estão na sua génese. 9
É que a sociedade da informação é (também) uma ressaca da guerra do Vietnam.
Tornou-se então evidente que o superpoderio nuclear não impedia que os Estados
Unidos perdessem uma guerra. Era necessário procurar uma alternativa 10.
Essa foi encontrada na informação. O grande lema (que não foi dito) passaria a
ser: “ Quem domina a informação domina o mundo ”. 11
Assiste-se a partir dai a um desenvolvimento espantoso das telecomunicações e
da informática, como os instrumentos técnicos de suporte da sociedade da informação. 12
Chega-se às auto estradas da informação – outro slogan – que permitem estabelecer as
comunicações em condições surpreendentes de quantidade, rapidez e fidelidade e
ampliam os espaços de interactividade. 13
Assiste-se a nível mundial a um movimento simultâneo de privatização das
telecomunicações, como objectivo prioritário de quase todos os países, e que
praticamente se universaliza com a queda do bloco soviético.14
Impõe-se globalmente um sistema de rede aberta nas telecomunicações, que
permite que a informação circule sem obstáculos para todos os destinos. A informação é
tomada em

sentido lato,

de

maneira

a

abranger

qualquer

conteúdo das

telecomunicações. 15 O desenvolvimento da Internet permite assegurar que a todos os
destinos cheguem as mensagens emitidas. Não há praticamente meios de excluir. As
tentativas chinesas de controlar as mensagens que circulam, por meios como a
imposição de softwares nacional que a filtre, e o seu limitado alcance, fornecem um
bom banco de ensaios16. Com tudo isto a informação (sempre neste sentido lato) passa a
ter um papel cada vez mais importante. Torna-se um elemento estratégico decisivo da
evolução social e factor com capacidade determinante do comprometimento dos
povos. 17

9

OLIVEIRA ASCENSÃO, Sociedade da informação……… Ob. cit., p. 167.
P. 167.
11
P. 167.
12
P. 167.
13
P. 167.
14
P. 167.
15
P. 167.
16
P. 167.
17
Últ, Ob. cit. p. 167.
10
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As repercussões no plano económico são muito claras. Se a vantagem é de quem
oferece as melhores prestações, num mundo de concorrência globalizada, só pode
oferecê-las quem dispõe constantemente de conhecimento actualizado e de meios de
comunicação imediata. Quem partir com avanço na sociedade da informação tem
condições de estar universalmente, e manter-se em posição de vantagem. 18
Há quem afirme que a informação se tornou um novo factor de produção, além
dos classicamente apontados; ou que é hoje o principal bem de consumo. Pelo menos, é
seguro que quem controla a informação ganha uma superioridade estratégica nos vários
sectores; e que quem a não domine não tem possibilidade, por mais condições naturais
ou técnicas que reúna, de poder alcançar a primazia.19 O principal instrumento da
sociedade de informação é a Internet. Mas esta foi objecto de profunda e rápida
metamorfose 20.
Nascida da rede militar, passou a rede científica desinteressada, depois a meio de
comunicação de massas, para se tornar hoje sobretudo veículo comercial. Nesta
evolução, a informação que seria o seu conteúdo vai mudando de natureza.21 Não só
passa a abranger qualquer conteúdo de comunicação – de maneira que melhor se falaria
em sociedade da comunicação que em sociedade da informação – como a própria
informação se degrada. O saber transforma-se em mercadoria. De conhecimento livre
transforma-se em bem apropriável. É cada vez mais objecto de direitos de exclusivo,
que são os direitos intelectuais. Estes, por sua vez, são cada vez mais dissociados dos
aspectos pessoais, para serem considerados meros atributos patrimoniais, posições de
vantagem na vida económica. 22
A mercantilização geral do Direito Intelectual é um facto. Uma manifestação
flagrante está na circunstância de a entidade que é hoje decisiva na disciplina dos
direitos intelectuais não ser hoje, nem a UNESCO nem a OMPI, mas a Organização
Mundial do Comércio-isto quer no que respeita ao Direito de Autor e ao Direito da
Informática, quer aos direitos industriais. São antes de mais objecto do comércio
internacional 23. E como todos os países necessitam participar do comércio internacional,
18

Idem, p. 168.
P. 168.
20
Idem, p. 170.
21
P. 170.
22
P. 170.
23
OLIVEIRA ASCENSÃO, Sociedade da informação……. Ob. cit. p. 170.
19
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são obrigados a acatar as regras que condicionam a sua admissão, mesmo que estas
representem uma subordinação que não tem fim à vista24.
Actualmente, assiste-se a uma expansão acelerada e a alterações de fundo em
virtude do crescimento exponencial da Internet. Se até há pouco tempo o comércio
electrónico era uma actividade de empresa a empresa, realizada através de redes
fechadas específicas, agora por força da teia mundial de sistemas informáticos em linha
(www) o comércio electrónico começou a expandir-se numa complexa rede de
actividades comerciais efectuadas à escala mundial entre um número cada vez maior de
participantes, empresariais, e em redes abertas como a Internet. Na realidade, enquanto
para o comércio electrónico tradicional a rede constituiu um meio de circulação de
dados, para o comércio electrónico na Internet a rede é o próprio mercado - o chamado
mercado virtual. 25 A sociedade de informação, sendo um fenómeno global, cada vez
mais presente nos meios sociais de todos os quadrantes da terra, cujo instrumento
principal é a Internet, não deixaria obviamente de se relacionar com o comércio interno
e internacional. Os cliques são nos dias que correm, a forma mais rápida de obtenção de
informações e celebração de contratos de vária ordem à milhares de quilómetros de
distância, que de outra forma forçaria a deslocação ao encontro da outra parte ou o
envio da correspondência por correio manual, que embora mais seguro sob ponto de
vista probatório dos documentos relativos ao negócio, leva mais tempo para chegar ao
destino. 26
1.2

Da segurança Técnica à Confiança Jurídica na Sociedade da

Informação. 27
A promoção do comércio electrónico depende não apenas da segurança técnica
mas também da confiança jurídica dos intervenientes. Este ambiente de confiança
favorável ao crescimento do comércio electrónico requer a criação de um quadro
jurídico adequado à protecção dos interesses dos agentes envolvidos. Com efeito, a

24

Idem, p. 171.
ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 14.
26
É claro que mesmo nos negócios celebrados via internet, às vezes as partes convencionam o envio a
posterior dos documentos físicos por correio manual, através de empresas especializadas na área com
serviço expresso, como é o caso da DHL.
27
Últ., Ob. cit. p. 27.
25
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efectiva protecção dos interesses em causa será uma condição fundamental para um
ambiente de confiança28.
Esse quadro deverá atender, por um lado, a certas questões específicas do
comércio electrónico, como sejam a validade dos contratos celebrados à distância por
via electrónica, o valor jurídico das assinaturas digitais e dos serviços de certificação e,
ainda, o regime da actividade das instituições de moeda electrónica. 29 Por outro lado, o
comércio electrónico coloca certos problemas que dizem respeito, por exemplo à
determinação do local de estabelecimento das chamadas ciberempresas, à transparência
regulamentar, e a responsabilidade dos prestadores de serviço em linha, mormente
quando actuam como meros intermediários de informação digital. 30
Um outro grupo de interesses cuja protecção é essencial ao florescimento do
comércio electrónico é composto por um leque complexo e diversificado de sujeitos.
Trata-se, quer de titulares de direitos privativos, como os dados pessoais e os direitos de
propriedade intelectual (direitos de autor e direitos conexos, marcas e outros sinais
distintivos), quer de titulares de interesses legalmente protegidos, como sejam os
concorrentes no comércio electrónico, destacando-se a problemática da comunicação
comercial (a chamada infopublicidade) e a protecção dos serviços de acesso
condicional. E, justamente, um grupo de sujeitos particularmente importante são os
consumidores, cuja confiança jurídica constituirá o factor essencial do alargamento e
aprofundamento do comércio electrónico. Pelo que os direitos dos consumidores no
comércio electrónico desempenham um papel fundamental.31
A necessidade de se viabilizar o comércio electrónico num ambiente baseado na
economia digital foi identificada no Livro Verde para a Sociedade de Informação em
Portugal, elaborado pela Missão para a Sociedade da Informação. Com base nisso, o
Conselho de Ministros resolveu criar a Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico,
definindo-lhe como objectivos genéricos, entre outros a criação de um quadro
legislativo e regulamentar adequado ao pleno desenvolvimento e expansão do comércio
electrónico (Resolução n.115/98,DR n. 201, 1, Série 32.

28

Últ. Ob. cit. p. 27.
P. 27.
30
P. 27.
31
Idem, pp. 27-28.
32
Últ. Ob. cit., p. 28.
29
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II. O PROBLEMA, DELIMITACÃO DO ÂMBITO E ASPECTOS
TERMINOLÓGICOS RELACIONADOS COM O TEMA.
2.1 PROBLEMA; DELIMITAÇÃO DO ÂMBITO.
O problema a se levantar com o presente tema é o de saber quais as garantias dos
contratos de compra e venda internacional celebrados por via electrónica (Internet),
tendo em conta que muitas vezes as partes interessadas no contrato não se conhecem e
dificilmente podem se encontrar fisicamente, o meio de comunicação frequentemente
usado hoje, a internet é passível de ser violada ou afectada por problemas técnicos como
avaria no sistema, corte de corrente eléctrica, queda da rede, vírus etc., no momento da
sua utilização, por exemplo, depois de efectuado o pagamento pela mesma via; e ainda o
problema da pirataria informática cada vez predominantes nas redes online, o possível
cenário de concorrência desleal, que possa causar confusão no comprador, que pode a
dado passo, estar a interagir com um fornecedor que não é efectivamente o que com ele
iniciou o processo negocial ou o que lhe vendeu as primeiras mercadorias ou ainda o
que foi recomendado.
Levanta-se por consequência da primeira, a questão de saber, se os contratos
celebrados via electrónica são ou não válidos. Estes e outros aspectos suscitam receios
não menos profundos, principalmente da parte do adquirente que se vê no risco de
perder num simples clique uma avultada soma de fundos. É claro que todos e quaisquer
contratos são susceptíveis de sofrer vicissitudes em qualquer fase do seu processo
negocial mas o risco é maior ainda nos contratos celebrados via electrónica.
Pretende-se com o tema, saber o que a ordem jurídica internacional, estabelece
para salvaguardar os direitos de quem se envolve em transacções internacionais via
electrónica. A via electrónica a que nos referimos neste trabalho e com ênfase no título
do tema, se circunscreve à “internet” como meio de comunicação formal mais usado
actualmente pelos homens de negócio, também chamados na linguagem anglo saxónica
de bisness mans (makers), e a moeda cartão usada para os pagamentos na mesma via.
Com o presente trabalho, pretendemos essencialmente, como nos referimos na
introdução, ensaiar a apresentação de um leque de garantias dos contratos de compra e
venda internacional celebrados através da internet. Ou seja, mostrar o que serve de
encorajamento ou segurança sob ponto de vista legal e não só, para os compradores e
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vendedores optarem pela celebração dos contratos via electrónica, mesmo cientes dos
riscos que esta acarreta.
2.2. ASPECTOS TERMINOLÓGICOS RELACIONADOS COM O
TEMA 33.
2.2.1 Comércio electrónico: Noção e Modalidade 34
O comércio electrónico traduz-se na negociação realizada por via electrónica,
isto é, através do processamento e transmissão electrónicos de dados, incluindo texto,
som e imagem. Dentro das diversas actividades que abrange são de destacar o comércio
electrónico de bens e serviços, a entrega em linha de conteúdo digital multimédia, as
transferências financeiras electrónicas, leilões comerciais, concepção e engenharia em
cooperação, pesquisa em linha das melhores fontes para aquisições (soucing), contratos
públicos, comercialização directa ao consumidor e serviços pós venda 35.
Assim, o comércio electrónico envolve não apenas produtos (por ex., serviços de
informação, equipamentos médicos especializados) mas também serviços (por ex.,
serviços de informação, serviços financeiros e jurídicos), traduzindo-se no exercício de
actividades tradicionais (por ex., cuidados de saúde, educação) e de actividades novas
(por ex., centros comerciais virtuais). 36
Distinguem-se duas modalidades de comércio electrónico. Por um lado, o
comércio electrónico indirecto37, ou seja, a encomenda electrónica de bens, que têm de
ser entregues fisicamente por meio de canais tradicionais como os serviços privados de
correio expresso. Por outro lado, o comércio electrónico directo, que consiste na
encomenda, pagamento e entrega directa (em linha) de bens incorpóreos e serviços,

33

É importante apresentar os conceitos que constantemente são utilizados na abordagem de qualquer
tema relacionado com o comércio electrónico.
34
ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 14. Vamos adoptar os mesmos subtítulos deste autor cuja obra
usaremos preferencialmente para desenvolver este tema sobretudo na parte relativa ao Direito do
Comércio Electrónico, por entendermos ser uma obra que trata de forma satisfatória a matéria em
estudo.
35
ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 14.
36
Últ. Ob. cit, p. 14.
37
É no comércio electrónico indirecto onde se verifica maior preocupação em relação as garantias.
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como programas de computador, conteúdos de diversão ou serviços de informação à
escala mundial. 38
O comércio electrónico indirecto está dependente de vários factores externos,
como a eficácia do sistema de transportes. Pelo contrário, o comércio electrónico directo
explora todo o potencial dos mercados electrónicos mundiais, uma vez que permite
transacções electrónicas sem descontinuidade à escala global, isto é, sem fronteiras
geográficas. 39
2.2.2 Comunicação comercial40
A comunicação comercial é definida em termos amplos [….] Abrange todas as
formas de comunicação destinadas a promover directa ou indirectamente mercadorias,
serviços ou a imagem de uma empresa, de uma organização ou de uma pessoa com uma
profissão liberal ou com uma actividade de comércio, industria ou artesanato. Não
obstante, esta noção é delimitada negativamente, dela sendo excluídos três grupos de
situações em que comunicação se limita a incluir as coordenadas que permitam o acesso
directo à actividade dessa empresa, organização ou pessoa, nomeadamente um nome de
domínio ou endereço de correio electrónico. 41
Primeiro, não constitui comunicação comercial nem o simples facto de possuir
um sítio na internet, nem o facto de dar informação que não seja promoção. Segundo,
não serão consideradas comunicação comercial formas de promoção independente
como a ligação hipertexto a um sítio WWW de comunicação comercial quando for
criada sem relação financeira ou outra contrapartida proveniente da pessoa que possui
esse sítio, nem ainda a menção de um nome de domínio ou de um endereço de correio
electrónico, de um logótipo ou de uma marca, quando esta menção for feita sem
relações financeiras ou outra contrapartida proveniente da pessoa que possui esse nome
de domínio, endereço logótipo ou marca. Terceiro, não são abrangidas as comunicações
relativas às mercadorias, serviços ou à imagem dessa empresa, organização ou pessoa,

38

Idem, pp. 14-15.
Idem, p. 15.
40
Idem, p. 55. Esta epígrafe é original do autor que temos vindo a citar.
41
P. 55.
39
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elaboradas de forma independente desta e, em particular, sem contrapartidas
financeiras. 42
O critério parece radicar, portanto, na exclusão das mensagens de promoção de
um produto, serviço, ou da imagem de uma empresa feita por um terceiro em total
independência desta última, por exemplo, os serviços de testes de compras, as
comparações de produtos, os concursos do melhor produto ou serviço.43
Por outro lado, sem prejuízo da legislação comunitária-europeia relativa à
publicidade (por ex., Directivas Publicidade Enganosa, Publicidade Comparativa,
Produtos Farmacêuticos e Tabaco), a comunicação comercial está sujeita ao princípio da
clara identificabilidade, quer quanto ao conteúdo, quer quanto ao sujeito (art.6º).44
No primeiro ponto, a comunicação comercial será identificável, por ex., se
consistir numa faixa cujo conteúdo não deixar qualquer dúvida quanto a sua natureza,
mas já não se trata, por ex., de um sítio totalmente patrocinado por um interesse privado
com vista a fazer promoção sem que isso seja mencionado. Quanto ao sujeito, este será
identificável se, por ex., no caso de comunicação financiada, exista um ícone com uma
ligação hipertexto a uma página que contenha informação que identifique a pessoa e
seja visível no conjunto das páginas do sítio. 45
Em matéria de ofertas promocionais, estas são permitidas com a obrigação,
porém, de serem previstas explicitamente informações sobre a sua natureza e condições
de aplicação. De igual modo, para os concursos e jogos promocionais (com objectivos
de comunicação comercial) é prevista uma obrigação de transparência, exigindo-se que
sejam apresentadas as condições de participação através, por ex., de um ícone com
ligação hipertexto, sem prejuízo do disposto na Directiva Contratos à Distância. 46
O envio directo de comunicação comercial não solicitada por correio electrónico
ou grupos de discussão (spamming) também é regulamentada, no sentido de dever ser
objecto de uma menção particular no sobrescrito em ordem a que o destinatário a pessoa
identificar como tal antes de a abrir (art. 7º). Além disso, considera-se que o artigo 10º.,
2, da Directiva Contratos à Distância, e também o art. 12º., 2, da Directiva Dados
Pessoais e Privacidade nas Telecomunicações (97/66/CE,15.12.97), tratam a questão do
42

ALEXANDRE DIAS PEREIRA. Ob. cit, p. 56.
P. 56.
44
P. 56.
45
P. 56.
46
Últ, Ob. cit., p. 56.
43
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consentimento do destinatário em certos casos de comunicação comercial não
solicitada, sendo plenamente aplicáveis aos serviços da sociedade da informação
(c.11) 47.
Por último, é permitida a comunicação comercial de profissões regulamentadas
(art.8), se bem que sujeitas às regras profissionais que à publicidade. Incita-se, porém,
os organismos que representam estas profissões a nível europeu a procurar, em respeito
pelo direito comunitário, as adaptações e soluções comuns, apontando-se as
especialidades e as tarifas como tipos de informação com especial relevo. 48
2.2.3. Contratos por via electrónica 49.
A utilização do correio electrónico apresenta muitas semelhanças com a
utilização do correio tradicional.50
As comunicações feitas através de correio electrónico, por oposição aos
telefones ou faxes, não são instantâneas. Apesar de o utilizador apenas notar que recorre
a um programa para criar a sua mensagem, a endereça e a envia, o que efectivamente se
passa é um pouco mais complexo.51 As mensagens de correio electrónico não são, por
norma enviadas directamente de um utilizador para o outro. São inicialmente enviadas
para o servidor do emitente e este, tal como os correios, encaminha as mensagens para o
seu destino, que, neste caso, poderão ter de passar pelo servidor do receptor às
mensagens que lhe são enviadas. O processo descrito que muito esquematicamente se
traduz por: Utilizador emitente-servidor do emitente - servidor do receptor – utilizador
receptor , poderá ser ainda mais complexo se passar por outros intermediários antes de
chegar ao seu destinatário. Do mesmo modo, os correios tradicionais também poderão
ter de entregar a correspondência a outras entidades, maxine a correios estrangeiros,
para a fazerem chegar ao seu destino52; só que em sede de internet a demarcação
geográfica tem uma relevância reduzida. 53

47

Idem, p. 57.
P. 57.
49
P. 57.
50
Cfr. ELSA DIAS OLIVEIRA. A protecção dos consumidores nos contratos celebrados através da internet.
Coimbra, Almedina, 2002, p. 122.
51
LARS DAVIES, “Contract Formation….p. 102, cit., por ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob. cit., p. 122.
52
CLIVE GRINGRAS, The Laws of the internet, p. 17, cit., por LARS DAVIES, Ob. cit, p. 102 e ss cit. por
ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob.cit., p. 122
53
P. 122.
48

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 03, p.130 a 186 Out/2019 | www.pidcc.com.br

GARANTIAS DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERNACIONAL CELEBRADOS VIA
ELECTRÓNICA.
E-ISSN: 2316-8080

144

Outra semelhança que se nota é que, da mesma forma que no correio tradicional,
o emitente perde o controlo da sua missiva a partir do momento em que a introduz no
marco do correio, também o utilizador perde o controlo da sua mensagem electrónica a
partir do momento em que acciona o icone “enviar” no seu computador. 54
Além disso, importa notar que muitos utilizadores do correio electrónico não
estão permanentemente ligados à internet, nem têm sistemas que lhes permitam saber se
há ou não mensagens na sua caixa de correio electrónico, tendo pois que aceder ao
servidor para o verificar. Face ao exposto, mais uma vez se nota que é grande a
semelhança entre o correio electrónico e o correio tradicional 55.
Outra ideia que não corresponde à realidade é a de que o correio electrónico é
um meio de comunicação absolutamente fiável e seguro. Com efeito, embora
frequentemente as transmissões electrónicas se processem correctamente, não é raro que
as mensagens não cheguem ao seu destino ou que cheguem deturpadas, devido a falhas
técnicas ou a intervenção de “ piratas informáticos ”, mais comummente denominados
“hackers”, pelo que se tem entendido que o envio de correspondência por correio
tradicional é mais seguro do que por correio electrónico. 56
Os contratos celebrados através da Internet apresentam-se como uma realidade
recente, pelo que a jurisprudência que aborda este tema é ainda incipiente ou mesmo
inexistente, não existindo até agora orientações verdadeiramente consolidadas a este
respeito, embora as opiniões na doutrina sejam muito variadas. 57
Assim, alguns autores britânicos defendem que os contratos celebrados através
do correio electrónico apenas deverão ser considerados celebrados no momento da
recepção da aceitação, entendendo que a postal rule não deverá ser aqui aplicada, uma
vez que o correio electrónico não é tão seguro nem estável como o correio tradicionalem que se presume e confia que o correio é entregue ao seu destinatário e, se o não for,
é devolvido fechado –, adoptando-se portanto, neste caso, a teoria da recepção 58; outros
autores admitem que, havendo uma terceira parte que transmite a mensagem – o
servidor –, talvez seja de entender que o contrato é considerado celebrado quando a
54

P. 122.
Idem, pp. 122-123.
56
ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob. cit., p. 123.
57
P.123.
58
HEATHER ROWE, The Law of the Internet, cit., p. 18; LARS DAVIES, “Contract Formation…”p. 102 ss
cit., por ELSA DIAS OLIVEIRA. Ob. cit., p. 123.
55
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aceitação é enviada ao servidor do emissor, aceitando-se aqui a aplicação da postal rule
59

, admitindo contudo, alguns doutrinadores, que a solução para desenvolvimentos

jurisprudenciais futuros. 60
Em matéria de contratos por via electrónica, estabelece a respectiva Directiva
além da obrigatoriedade dos Estados-membros […] reverem as suas regulamentações
que possam impedir, limitar ou desencorajar a utilização de contratos por via
electrónica 61, excepto contratos de Direito de família, como o casamento, os mais
basilares aspectos que devem constar das legislações nacionais dos Estados-membros,
como a [….] obrigação de transparência relativa às modalidades do processo contratual
e, em particular, à necessidade de descrever antecipadamente quais as diferentes
manipulações necessárias antes da celebração formal do contrato. Assim, devem ser
fornecidas informações sobre as diferentes etapas a seguir para celebração e
acessibilidade do mesmo, e sobre os meios que permitem corrigir os erros de
manipulação.62
Para os casos em que o destinatário do serviço não tem alternativa senão clicar
um ícone de sim ou não para aceitar ou não uma proposta concreta feita por um
prestador (já não se o prestador se limita a responder a um convite à apresentação de
propostas), estabelece-se que o contrato é celebrado quando o destinatário do serviço
tiver recebido do prestador, por via electrónica, o aviso de recepção da aceitação pelo
destinatário do serviço (considerando-se que a aceitação de celebrar o contrato, por
parte do destinatário do serviço, pode consistir em efectuar o pagamento em linha) e
tiver confirmado a recepção desse aviso (considerando-se que o aviso de recepção por
um prestador pode ser constituído pelo fornecimento em linha do serviço pago), além
disso, o prestador deverá criar meios de o destinatário tomar conhecimento dos erros de
manipulação e de os corrigir, meios que podem, por exemplo, ser janelas de
confirmação que permitam assegurar que o destinatário aceitou relativamente uma
proposta. 63

59

TORALF NOEDING, “Distance selling…”, cit., p. 85; CLIVE GRINGRAS, The Laws of the Internet, cit., p.
41. e ss; J.FRASER MANN E ALAN M. GAHTAN, “Overview of the Legal….”p. 41 e ss; cit., ELSA DIAS
OLIVEIRA, Ob. cit. p. 124.
60
GRAHAM JH SMITH e outros, Internet Law and Regulation, cit., p. 98 e ss.; MICHAEL CHISSICK e
ALISTAIR KELMAN, Electronic Comerce, cit., p. 71 e ss.; cit por ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob. cit., p. 124.
61
ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 57.
62
Últ, Ob. cit., p. 57.
63
Idem, p. 58.
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Estas regras não prejudicam, porém, o acervo comunitário essencial para a
protecção do consumidor constituído pelas Directivas Cláusulas Abusivas e Contratos à
Distância, que se aplicam integralmente aos serviços da sociedade de informação. De
igual modo considera-se que a confidencialidade das mensagens electrónicas está já
assegurada pelo art. 5.º da Directiva Dados Pessoais e Privacidade nas
Telecomunicações, em termos de os Estados-membros deverem proibir qualquer forma
de intercepção ou de vigilância em relação a essas mensagens por terceiros que não os
remetentes e os destinatários das mesmas. Esta exigência de confidencialidade é de
extrema importância se atendermos a que, por exemplo, a maioria dos pagamentos em
linha efectua-se através de códigos de cartões electrónicos de pagamento (visa). 64
2.2.4. Contratos à distância. 65

66

É em 1867 que a doutrina regista o nascimento das vendas à distância modernas:
Aristide Boucicaut edita em formato de bolso um catálogo de 50 páginas onde descreve
detalhadamente 1500 artigos com respectivo preço, propondo ao consumidor a
devolução do produto em caso de insatisfação. 67
Mas o desenvolvimento acentuado desta forma de comercialização, então com
recurso tão só ao correio, dar-se ia segundo Jean Alix, no rescaldo da Segunda Guerra
Mundial, com a desorganização dos sistemas comerciais e a evolução dos modos de
vida. Até aos anos 70, a venda por correspondência vai cedendo lugar à venda por
encomenda telefónica, para, nos anos 80, com o enorme desenvolvimento das
tecnologias da comunicação68, se dar a grande expansão, de tal forma que, segundo o
mesmo autor, “pouco a pouco a “ venda por correspondência” muda de natureza e
64

Últ, Ob. cit., p. 58.
Idem, p. 96.
66
Esta material é também desenvolvida por ARNALDO FILIPE OLIVEIRA. Contratos negociados à
distância- Alguns Problemas relativos ao Regime de Protecção dos Consumidores, de Solicitação e o
Consentimento em Especial- Lisboa. in RPDC, Setembro de 1996, número 7. pp. 53-90.
67
JEAN ALIX. La Protecion du Consommateur en Matiere de Contrats à Distance, in ” Revue Européenne
de Droit de la Consommation ” n. 2, 1993, p. 95 e ss., e GUY RAYMOND, Vend à Distance, in “JurisClasseur”, Contrats-Distribution 4, Fascicule 1930, 19991, Paris,p.2 ss cit., ARNALDO FILIPE OLIVEIRA.
Contratos negociados à distância- Alguns Problemas relativos ao Regime de Protecção dos
Consumidores, de Solicitação e o Consentimento em Especial- Lisboa. in RPDC, Setembro de 1996,
número 7. p. 56.
68
ARNALDO FILIPE OLIVEIRA, Ob. cit., p. 56.
65
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torna-se “venda à distância”, i.e., passa de uma venda em que a oferta e a aceitação são
realizadas unicamente através de meios de comunicação impressos, para passarem,
ambas ou só uma delas, a serem efectuadas também com recurso às novas tecnologias
relativamente ao recurso ao correio para efeitos de encomenda. 69
Para um quadro detalhado da importância económica desta forma de
comercialização remetemos para o já referido estudo da Comissão das Comunidades
Europeias. Significativo é, por exemplo, que na Alemanha, país europeu onde esta
forma de comercialização é mais relevante, em 1990, o volume de negócios do sector
representasse cerca de 4,2% do total nacional, contra 2,8% e 2,5% (5,1% no comércio
não alimentar) na Grã-Bretanha e em França, respectivamente 70.
A pressão no sentido de regulação legislativa desta forma de comercialização
ter-se á intensificado, segundo a Comissão, ao nível da Europa a doze, em 1987, ano em
que a venda por televisão chegou a este continente. E Portugal seria o primeiro país
europeu a regulá-la de uma forma geral-i.e., abrangendo todos os meios de comunicação
à distância.71
Na verdade, por ocasião da transposição para o Direito português da Directiva
do Conselho de 20 de Dezembro de 1985, 85/577/CEE, relativa à protecção dos
consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais 72,
através do DL n. 272/87, de 3 de Julho, o legislador aproveitou o ensejo para estender o
seu regime às “vendas por correspondência”, que na verdade são afinal “vendas à
distância”73.
O facto de, relativamente a contratos como os negociados à distância, existir este
dado da possibilidade de reflexão, tem levado alguma doutrina 74 a insurgir-se contra a
inclusão do direito de resolução unilateral potestativo do consumidor, “direito de
resolução”, também chamado direito de arrependimento –o qual poder-se à considerar a
pedra-de-toque da protecção do consumidor nesta sede-no respectivo regime de
69

P. 56.
ARNALDO FILIPE OLIVEIRA. Ob. cit., p. 57.
71
P. 57.
72
In Jornal Oficial das Comunidades Europeias (J.O.C.E), L372, de 31 de Dezembro de 1985, conhecida
como “directiva das vendas ao domicílio”, ou “venda porta a porta.”, cit., ARNALDO FILIPE OLIVEIRA, Ob.
cit. p. 57.
73
Ibidem.
74
Cfr. RAYMOND BAILLOD, Le Droit de Repentir, in “ Revue Trimestriellie de Droit Civil”n.2, 1984, p. 244
ss.e 254, cit., Jean-Luc Fagnart, Dispositions Communes: Formation et Execution du Contrat (comentaire
des articles 4à 23 de la Loi du 25 Jun 1992), in Marcel Fontaine e Jean-Marc Binon(dir) “La Loi du 25 Jun
1992 sur le Contract d Assurance Terrestre”, 1993, Louvain-la-Neuva/Bruxeles ,p. 56, cit., ARNALDO
FILIPE ILIVEIRA. p. 57.
70
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protecção do consumidor. Raymond Baillod fala mesmo na “derrapagem” do direito de
arrependimento, cuja consagração em sede como essa desnaturá-lo ia da sua razão de
ser-que seria a de constituir um auxiliar da teoria clássica dos vícios do consentimento É que solicitações para contratar como as “ à distância ” da obrigação de remessa dos
documentos contratuais prévia à formação do mútuo consentimento. 75
Quanto às desvantagens associadas a esta forma de comercialização, além da
possibilidade da não correspondência entre o bem oferecido e o bem entregue, cite-se
por exemplo, a possibilidade do prazo de entrega ser excessivo, a possibilidade de não
recepção do bem depois do consumidor ter já efectuado pagamentos sem que possa
reaver esses montantes (problema da segurança financeira), e os problemas específicos
das novas tecnologias, ou por ele acentuados, como os relativos ao direito à
tranquilidade, à pouca fiabilidade da informação não escrita prestada pelo fornecedor,
ou os problemas decorrentes dos pagamentos com cartão.76
Como se vê, não foi de um dia para outro que se chegou aos contratos
celebrados à distância nos termos em que hoje são conhecidos, mormente através da
internet. Em abono da verdade, apesar deste salto evolutivo, relativamente aos meios
empregues para a celebração deste tipo de contratos, ainda hoje se usam os meios
tradicionais ou seja, coexistem formas tradicionais com as modernas, sendo as
primeiras, apesar do manualismo que as assiste, as que mais segurança oferecem às
partes. Vejamos então, os elementos definidores de um contrato negociado à distância.
Os elementos definidores de um contrato negociado à distância são três, segundo
a doutrina 77: uma proposta negocial emitida através de uma técnica de comunicação à
distância, uma aceitação emitida através da mesma ou outra técnica de comunicação à
distância, a ausência de presença física entre as duas partes. 78
O Decreto-Lei 143/2001, de 26 de Abril: transpõe para a ordem jurídica interna
(portuguesa) a Directiva 97/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de
Maio, relativa aos consumidores em matéria de contratos celebrados à distância, regula
os contratos ao domicílio e equiparados, as vendas automáticas e as vendas especiais

75

Últ, Ob. cit., p. 59.
Idem, p. 61.
77
J. ALLIX, cit., p. 99 e Comissão, cit., p. 7 (303), cit., ARNALDO FILIPE OLIVEIRA, Ob. cit. p. 61.
78
G. PAISANT, cit., p. 3, cit., ARNALDO FILIPE OLIVEIRA. Ob. cit., p. 62.
76
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esporádicas e estabelece modalidades proibidas de vendas de bens ou de prestação de
serviços.
Por contrato a distância entende-se qualquer contrato relativo a bens ou serviços,
celebrado entre um fornecedor e um consumidor, que se integre num sistema de venda
ou prestação de serviços à distância organizado pelo fornecedor, que, para esse contrato,
utilize exclusivamente uma ou mais técnicas de comunicação à distância até a
celebração do contrato, incluindo a própria celebração (art.2.º,). Estas técnicas de
comunicação consistem em qualquer meio que, sem presença física e simultânea do
fornecedor e do consumidor, possa ser utilizado tendo em vista a celebração do contrato
entre as partes, sendo exemplo, nos termos do Anexo I, o telefone, a rádio a televisão, o
telefax, o correio electrónico, o videotexto. 79
Trata-se de uma medida de harmonização da maior importância para a protecção
do consumidor no comércio electrónico. Isso justifica que lhe dediquemos alguma
atenção. 80
Para começar, o seu âmbito de aplicação é algo restrito, excluindo sectores tão
importantes como o telebanking (art.3.º). Com efeito, são excluídos do âmbito de
aplicação da Directiva os contratos relativos a serviços financeiros referidos no anexo
II, que prevê uma lista não exaustiva. De igual modo, são excluídos os contratos
celebrados através de distribuidores automáticos, os contratos celebrados com
operadores utilizando cabines telefónicas públicas, os contratos relativos a bens
imobiliários com a excepção de arrendamentos, e os contratos celebrados por ocasião de
leilões. Além disto, a directiva prevê excepções parciais no que se refere aos bens
domésticos de consumo corrente fornecidos através de caixeiros viajantes (comércio
não sedentário) e os contratos de turismo e de transporte 81.
A Directiva Contratos à Distância estabelece medidas de protecção dos
consumidores em matéria, desde logo, de deveres de informação (arts.4.º e 5.º). Na
verdade, antes da celebração de qualquer contrato à distância o consumidor deve
beneficiar de informações claras e compreensíveis relativas: à identidade e
eventualmente endereço do fornecedor, características do bem ou do serviço bem como
do seu preço; às despesas de entrega; às disposições relativas ao pagamento, entrega ou
execução; à existência de um direito de retractação; à duração da validade da oferta, do
79

ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 96.
P. 96.
81
P. 96.
80
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preço e, caso se justifique da duração mínima do contrato; ao custo de utilização da
técnica de comunicação à distância82.
Estas informações deverão ser dadas em respeito pelos princípios de lealdade
comercial e de protecção de menores. No caso de comunicações telefónicas, a
identidade e o objectivo comercial devem ser indicados no início. Além disso, estas
informações devem ser confirmadas por escrito ou sobre suporte duradoiro (correio
electrónico) a quando da execução do contrato. Devem igualmente ser mencionadas por
escrito: as modalidades do exercício do direito de retractação; o local de apresentação
das reclamações; as informações relativas ao serviço pós venda; as condições de
rescisão do contrato.83
Depois, a directiva prevê um “direito de livre rescisão” do consumidor (art. 6.º).
Com efeito, o consumidor beneficia de um “ direito de retractação ”, em que após o
fornecedor ter cumprido as suas obrigações em matéria de informação, o consumidor
dispõe de um prazo de pelo menos 7 dias úteis para se retractar sem penalidades, sendo
este prazo elevado para três meses no caso do fornecedor não ter cumprido as suas
obrigações em matéria de informação. Assim, por ex., o exercício do direito de
retractação permite rescindir um contrato de crédito celebrado com um fornecedor ou
com um terceiro com base num acordo celebrado por este último com o fornecedor.
Além disso, o fornecedor é obrigado a reembolsar os montantes pagos pelo consumidor
num prazo de 30 dias. Por outro lado, a directiva determina os tipos de contratos para os
quais o direito de retractação não se aplica. 84
O fornecedor dispõe de um prazo de 30 dias para executar a encomenda. Em
caso de incumprimento o consumidor deve ser informado e reembolsado. Nalguns
casos, é possível o fornecimento de um bem ou de um serviço equivalente. Acresce que
é regulado o problema do pagamento fraudulento com o seu cartão (art. 8.º), em termos
de em caso de utilização fraudulenta do seu cartão de pagamento, o consumidor poder
solicitar a anulação do pagamento e a restituição dos pagamentos efectuados85.
Por outro lado, a inércia de resposta é regulada em termos de não valer o silêncio
82

Idem, p. 97. Estes aspectos da Directiva, enunciam quanto a nós às garantias dos contratos celebrados
à distância a nível da União Europeia, voltaremos a estes mais adiante, no capítulo específico sobra as
garantias dos contratos celebrados via electrónica, objecto principal deste trabalho.
83
P. 96.
84
P. 96.
85
P. 96.
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como consentimento (art.9.º). Na verdade, em caso de fornecimento não solicitado, a
falta de resposta do consumidor não significa consentimento. Além disso, são previstas
regras de protecção da privacidade dos consumidores (art.10º), em termos de a
utilização por fornecedores de um sistema automatizado de chamada sem intervenção
humana ou de um fax exigir o consentimento prévio do consumidor, e de as outras
técnicas de comunicação à distância só poderem ser utilizadas na falta de oposição
manifesta do consumidor.86
Em matéria de legitimidade, estabelece-se, que os organismos públicos, as
organizações de consumidores e as organizações de profissionais têm legitimidade para
recorrer aos tribunais ou aos serviços administrativos competentes em caso de litígio.
Além disso, os Estados – membros deverão velar pela existência de um processo
judicial ou administrativo a fim de que o consumidor não seja privado de protecção por
ter optado pela aplicação do direito de um país terceiro87.
Por último, trata-se de uma directiva de harmonização mínima, uma vez que
dispõe expressamente que os Estados-membros podem adoptar ou manter, neste
domínio, disposições mais rigorosas, compatíveis com o Tratado, para garantir um nível
de protecção mais elevado para o consumidor (art.14.º, 1ª parte). Com efeito, sob
reserva do respeito do Tratado, os Estados-membros podem adoptar disposições mais
estritas, tais como a proibição da comercialização através de contrato à distância de
determinados bens ou serviços88.
III.

GARANTIAS

NAS

OBRIGAÇÕES 89:

ASPECTOS

GERAIS

SEGUNDO A DOUTRINA TRADICIONAL E NOVAS TENDÊNCIAS.
3.1. Garantias gerais e garantias especiais.
Segundo a doutrina tradicional90 relativa às garantias, desenvolvida por Antunes
Varela, o cumprimento da obrigação é assegurado pelos bens que integram o património
86

Idem, pp. 97-98.
P. 98.
88
P. 98.
89
Garantia nas obrigações no sentido de, “no Direito das Obrigações”.
90
L.MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das Garantias, Coimbra, Almedina, 2011, p. 16. “A
generalidade dos principais tratados e manuais de Direito das Obrigações inclui a matéria das garantias,
embora muitas vezes de forma limitada (Antunes Varela, Almeida Costa, Menezes Cordeiro, Menezes
Leitão, Romano Martinez). O que de certa forma se apresenta como natural. As garantias visam o
87
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do devedor. O património do devedor constitui assim a garantia geral das obrigações.
Garantias gerais porque a cobertura tutelar dos bens penhoráveis do devedor abrange a
generalidade das obrigações do respectivo titular. 91
Ao lado da garantia geral pode haver garantias especiais do crédito, quer sobre
bens de terceiro, quer sobre bens do próprio devedor (hipotecados ou dados em penhora,
por exemplo, ao credor), que assegurem de modo particular a satisfação do crédito do
titular da garantia 92.
Embora a garantia geral, bem como as garantias especiais, só se destinem a ser
executadas no caso de não cumprimento da obrigação, a verdade é que a garantia geral
acompanha a obrigação desde o nascimento desta, tal como as garantias especiais
reforçam desde sua constituição, a consistência económico- jurídica do vínculo
obrigacional93.
Assim se explica a implantação sistemática das matérias-quer da garantia geral
das obrigações (cap.V-arts.601º. a 622º), quer das garantias especiais das obrigações
(cap.VI-arts.623º a 761º)-dentro no novo Código Civil, imediatamente antes do capitulo
(VII) que trata do cumprimento e não cumprimento das obrigações94.
Relativamente à garantia geral, a lei começa por definir os princípios básicos que
regem a matéria e regula, em seguida, os meios de conservação da garantia patrimonial,
que são a declaração de nulidade dos actos praticados pelo devedor (posta ao alcance
dos credores), a sub-rogação do credor ao devedor (no exercício de certos direitos), a
chamada impugnação pauliana (contra os actos do devedor que provoquem ou agravem
a impossibilidade de satisfação do crédito) e o arresto.95

reforço da tutela dos créditos, muitas delas são contratos e têm uma estrutura obrigacional. É o que se
passa com a fiança, em que o fiador se vincula perante o devedor. Constitui-se uma nova obrigação.
Noutros casos já não é a estrutura, mas simplesmente a função que atrai as garantias para o campo das
obrigações. São figuras que embora sendo na sua generalidade (mas não todas, como, por ex., os
privilégios gerais), uma modalidade de direitos reais, se destinam a tutelar as obrigações, fala-se numa
“atracção de direitos” “
91
ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Vol. II, 10ª Ed, Coimbra, Almedina, pp. 419-420.
92
P. 420.
93
P. 420.
94
P. 420.
95
Últ. Ob. cit., p. 421.
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Dizem-se garantias especiais os meios destinados a reforçar, em benefício de
determinado credor, a garantia comum dos credores, dada a todos eles, em pé de plena
igualdade, pelo património do obrigado 96.
Algumas delas como a fiança, o aval, e a garantia autónoma são prestadas por
terceiros, que reforça com o seu património a expectativa de satisfação do crédito
oferecido pelo património do devedor. 97
Outras como os privilégios creditórios e o direito de retenção, incidem
geralmente sobre bens do próprio devedor e traduzem-se no tratamento preferencial
concedido ao titular da garantia sobre determinados bens desse património.98
Outras finalmente, como o penhor, a hipoteca, a caução e a consignação de
rendimentos, tanto podem recair sobre bens do devedor como sobre coisas pertencentes
a terceiros. 99
3.2. Garantias segundo a doutrina tradicional, críticas.100
A generalidade da nossa doutrina, e não só, divide as garantias especiais
essencialmente em dois grupos: garantias pessoais e garantias reais. 101- 102Crítica.
Convém começar por salientar que a classificação da doutrina tradicional está, na sua
essência correcta. Sujeita-se no entanto, a três críticas: (i) é incompleta, mesmo dentro
dos seus quadros estritos; (ii) não inclui no seio das garantias outras figuras que
desempenham esse papel com grande relevância no tráfego comercial: (iii) e,
acantonada numa perspectiva estritamente civilista não tem em conta, quer o regime
executivo (da acção executiva), quer-o que é mais relevante-a disciplina insolvencial
das figuras que identifica como garantias especiais e das que não identifica como tal 103.
Desenvolvendo um pouco mais as críticas apontadas.104

96

Idem, p. 422.
P. 422.
98
P. 422.
99
P. 422.
100
L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das Garantias, Coimbra, Almedina, 2011, p. 53.
101
Ob. cit., p. 53.
102
A doutrina tradicional, é bastante restritiva no tratamento da temática das garantias, pois cinge-se ao
âmbito do Direito Civil, especialmente nos polos patrimonial e pessoal. Nos dias que correm, há
garantias que de longe ultrapassam o círculo da abordagem feita a nível do Direito das Obrigações como
veremos no capítulo seguinte, cerne do presente trabalho.
103
L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, Ob. cit., pp. 56-57.
104
PP. 56-57.
97
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Quanto ao primeiro aspecto, não inclui no âmbito dos quadros que traça o que é
perfeitamente possível e até desejável, o recurso à titularidade de um direito com função
de garantia105. Constitui também uma-mais intensa-forma de reforço qualitativo. O
mesmo se pode dizer daqueles casos em que a lei cria um património autónomo com
função de garantia de certos créditos.
Quanto ao segundo, não tem em conta as novas garantias (em sentido amplo)
que vão sendo criadas no âmbito comercial, muitas vezes através do recurso a figuras
típicas, devidamente adaptadas para desempenharem essa função, como sucede com a
compensação que hoje desempenha um importante papel garantístico no tráfego
comercial). 106
Quanto ao terceiro, não trata, ou fá-lo de forma escassa, o regime executivo das
garantias, e, em particular, não dá o devido relevo ao tratamento que a lei insolvencial
concede, quer às garantias típicas, quer a outras criadas ao abrigo da autonomia privada
exactamente devido às regras insolvências107.
Como acabamos de ver, hoje em dia, o conceito de garantias não se circunscreve
ao que tradicionalmente foi considerado como tal (garantias patrimoniais e garantias
pessoais), assiste-se a uma diversidade de garantias conforme for a situação
obrigacional em causa, fala-se por exemplo de “ garantias inominadas ” 108, e garantias
atípicas, estas são fruto da autonomia privada, da constante necessidade de se criarem
figuras mais aptas aos fins que se pretendem alcançar e que aqui se ligam a tutela do
crédito. A permanente criação de novas garantias é mesmo uma das características deste
quadrante109. Essas figuras, embora, por vezes, com os contornos bem fixados na
prática negocial, não estão previstas e reguladas na lei, sendo nessa medida garantias

105

Neste caso, entendemos se referir as “garantias jurídicas”, uma vez que o Direito pode conferir
direitos às pessoas, quando a lei por ex., confere ao comprador de bens em rede, o direito de retractarse, o direito de ser explicado detalhadamente as regras de operação do software para adquirir o bem, o
direito à reclamação, etc.
106
PP. 56-57.
107
P. 57.
108
PAULO CUNHA, Da garantia nas obrigações, vol. I, p. 20, e vol. II, pp. 11 ss; cit., MIGUEL PESTANA DE
VASCONCELOS, cit., p. 53.
109
L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, Ob. cit., p. 66.
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(legalmente) atípicas. Contudo, como se deixou antever, são muito frequentemente
socialmente típicas. 110
IV. O COMÉRCIO INTERNACIONAL 111.
Precisamos de nos debruçar ainda que de forma sumária, sobre o conceito de
comércio internacional (Direito do Comércio Internacional). Não é pacífica como em
muitos outros casos de formulação de conceitos, a fixação de uma definição uniforme
de “comércio internacional”, como se pode ver na discussão do problema apresentada
pela Professora Maria Helena Brito. 112 Ela apresenta três perspectivas: Há que
considerar o Direito do Comércio Internacional, como um direito especial, elaborado
pela “sociedade internacional de comerciantes” à margem da soberania estadual e no
âmbito do princípio da autonomia privada. 113
Uma segunda perspectiva conflitualista, segundo a qual, o direito do comércio
internacional configurar-se ia como um direito internacional privado comercial, ou seja,
como um direito internacional privado especial. 114
Seguindo uma orientação oposta à que acabamos de referir, alguns autores
encaram o Direito do Comércio Internacional como um Direito material especial com a
função específica de regular as relações da vida privada internacional, de natureza
comercial.115
O Direito do Comércio Internacional apresentar-se ia como um direito especial,
em função das exigências do tráfico económico internacional organizado sob a forma de
empresa, e definir-se-ia como o conjunto de normas reguladoras dos problemas
específicos do tráfico económico internacional das empresas. 116-

117

110

Últ, Ob. cit., p. 66. Sobre garantias muito frequentemente socialmente típicas, o autor citado,
recomenda a que se cfra., P.PAIS DE VASCONCELOS, Contratos atípicos, Almedina, Coimbra, 1995, pp. 59
e ss.
111
Também designado por Direito Comercial Internacional, cfr. LUÍS DE LIMA PINHEIRO, Direito
Comercial Internacional- O Direito Privado da Globalização Económica, Coimbra Editora, Coimbra, 2006,
pp. 5-41. Esta formulação não é pacífica se considerarmos os aspectos conceituais que corporizam o
Direito Comercial versus Comércio Internacional.
112
MARIA HELENA BRITO, Direito do Comércio Internacional, Almedina, Coimbra, 2004. pp. 50-58.
113
Ob. cit., p. 50.
114
Idem, p. 51.
115
Idem, p. 52.
116
L. FERNANDEZ DE LA GANDARA, A.-L.CALVO CARAVACA, Derecho mercantil internacional. Estudios
sobre derecho comunitário y del comercio internacional, 2ª ed.,Madrid,1995, p. 59 e ss; cit., MARIA
HELENA BRITO, Ob. cit., p. 53.
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De acordo com um entendimento mais amplo, que não se atém, de modo
exclusivo, à natureza das normas aplicáveis-normas de conflitos ou normas de natureza
material-ou ao carácter mercantil da matéria regulada, define-se o Direito do Comércio
Internacional como o conjunto das normas que regulam o comércio internacional. 118
Com isto, fica aqui um espreitar da discussão em volta do conceito do comércio
internacional, não vamos nos empenhar nessa discussão.
Olhando para a Convenção da ONU sobre os Contratos de Compra e Venda
Internacional de Mercadorias, podemos ter alguns elementos que nos permitem ter uma
noção do que se deve entender por comércio internacional, o art.1 estabelece no seu n.
1) A presente Convenção aplica-se aos contratos de compra e venda de mercadorias
celebrados entre partes que tenham o seu estabelecimento em Estados diferentes; a)
Quando estes Estados sejam Estados Contratantes; ou b) quando as regras de direito
internacional privado conduzam à aplicação da lei de um Estado contratante.
Por seu turno o artigo 2, dispõe; A presente Convenção não regula as vendas:
a) de mercadorias compradas para uso pessoal familiar ou doméstico, a menos que o
vendedor, em qualquer momento anterior à conclusão do contrato ou na altura da
conclusão deste não soubesse nem devesse saber que as mercadorias eram compradas
para tal uso; b) em leilão, c) em processo executivo, d) de valores mobiliários, títulos
de crédito e moeda; e) de navios, barcos, hovercocraft e aeronaves; f) de electricidade.
O art. 3 n. 2 do mesmo diploma legal reforça. A presente Convenção não se
aplica aos contratos nos quais a parte respondente da obrigação do contratante que
fornece as mercadorias consiste num fornecimento de mão-de-obra ou de outros
serviços119.

117

Estas perspectivas são criticadas pela autora citada na anotação anterior in fine, nas páginas
indicadas, e como este não é o horizonte principal deste trabalho, não fizemos questão de apresentar as
referidas críticas.
118
MARIA HELENA BRITO, Ob. cit., p. 54, perfilha esta última perspectiva embora com algumas
reservas.” É evidente que a concepção que acabamos de referenciar não pode deixar de constituir o
pano de fundo adequado para a posição que perfilhamos, não só pela importância de que se revestem
os instrumentos jurídicos que se encontram espalhados no Direito do Comercio Internacional, mas pelo
seu mérito conceitual. Na verdade, o ponto de partida para a definição do direito do comércio
internacional encontra-se no “conjunto de regras que regem as relações comerciais de natureza privada
que envolvem diferentes países”, últ, ob. cit., p. 56.
119
Mais desenvolvimentos sobre a Convenção da ONU sobre os Contratos de Compra e Venda
Internacional de Mercadorias- Convenção da UNCITRAL de Viena de 1980, cfr. MARIA ÂNGELA BENTO,
Contratos Internacionais: compra e venda, cláusulas penais, arbitragem, Almedina, Coimbra, 1995.
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Ficam deste modo clarificados alguns pressupostos caracterizadores do conceito
de comércio internacional, nomeadamente; a conexão de sujeitos (contraentes), que se
encontram posicionados em países diferentes, aquisição de produtos que não sejam para
o mero uso ou consumo pessoal, que não envolva o negócio de mão-de-obra e não seja
para prestação de serviços.
V. GARANTIAS DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
INTERNACIONAL CELEBRADOS VIA ELECTRÓNICA
5.1. Colocação do problema.
No que diz respeito a contratação electrónica, dois problemas se esboçam
apriori, um de carácter geral, outro de carácter especial, mormente, o de saber quando é
que se considera celebrado o contrato de compra e venda eléctrónica, se os contratos
celebrados por essa via são ou não válidos, se tem o mesmo cunho jurídico que os
contratos celebrados nos moldes tradicionais ou seja, presencialmente cujo ponto mais
alto é a assinatura do texto contratual reduzido à escrito num papel físico, por um lado.
Por outro lado, o problema de carácter especial que constitui o objecto deste trabalho, é
o de saber, quais as garantias dos contratos de compra e venda internacional celebrados
via electrónica tendo em conta os riscos próprios do meio empregue (Internet) e a não
acessibilidade directa das partes envolvidas na relação contratual, sendo necessário o
pagamento do preço 120 para que o contrato seja concluído.
5.2. Formação do contrato e momento da sua perfeição. 121Validade dos
contratos celebrados via electrónica.
5.2.1. Ordem de encomenda e aviso de recepção.122
Regra geral, dispõe o artigo 219º do Código Civil sobre liberdade de forma “A
validade da declaração negocial não depende da observância de forma especial, salvo
120

Nos contratos internacionais de compra e venda, normalmente são despendidas elevadas somas de
dinheiro para a transacção, as vezes o valor a ser pago vem de um financiamento bancário que por seu
turno exige garantias a serem apresentadas pelo adquirente das mercadorias ao financiador.
121
ANACOM, in AA.VV, Ob. cit., pp. 166-167.
122
PP. 166-167.
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quando a lei exigir” Decorre deste princípio, que a celebração de contratos via
electrónica estão perfeitamente de acordo com o princípio enunciado neste artigo. Os
artigos 29.º e 31.º, n. 2 do Decreto-Lei n.7/2004 regulam as comunicações efectuadas no
âmbito da contratação electrónica, em especial, o aviso de recepção da encomenda. O
legislador (português) esclarece, adiante, que “o mero aviso de recepção (….) não tem
significado para a determinação do momento da conclusão do contrato”(art.32,º n. 2)
dissipando assim às dúvidas quanto à natureza jurídica daquela figura, colocadas a
propósito do art.11.º, n.1 da Directiva sobre o comércio electrónico.123 Nos contratos
massificados, impõe-se ao prestador de serviços, “logo que receba uma ordem de
encomenda por via exclusivamente electrónica”, que acuse a sua recepção também por
meio electrónicos, “salvo acordo em contrário com a parte que não seja
consumidor”(art.29.º, n.1 e 30.º). Essa comunicação deve ser sempre efectuada em
formato susceptível de ser armazenado e reproduzido, o que bem evidencia a sua
relevância, como meio de prova, para o destinatário (art.31.º, n.1). 124
Tanto a ordem de encomenda, como o aviso de recepção e, bem assim, a
confirmação da encomenda, a que nos referiremos infra, “consideram-se recebidos logo
que os destinatários têm a possibilidade de aceder a eles”(art. 31.º, n. 2). Basta, no
entanto, que o prestador envie o dito aviso para “o endereço electrónico que foi indicado
ou utilizado pelo destinatário do serviço”(art. 29.º, n.4), salvaguardando-se assim, a
posição do prestador nas situações em que o destinatário cancele ou mude de
endereço125.
5.2.2. Momento da perfeição do contrato 126.
Conforme decorre do acima exposto, o legislador (português) pretendeu
claramente separar o significado do aviso de recepção da questão do momento da
conclusão do contrato. Aquele resulta do preceituado na Directiva e este do regime de
Direito Civil português. A sua insistência em clarificar o sentido desse aviso na
contratação electrónica, logo no preâmbulo e adiante no articulado (art. 32.º), é, no
123

P. 166.
P. 167.
125
P. 167.
126
Últ, Ob. cit., p. 167 ; esta material é também desenvolvida por JULIANA RODO, O Contrato Electrónico
como Documento Jurídico: Uma Perspectiva Luso-Brasileira. [s.n]. Combra, 2009, pp. 46-56.
124
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entanto, bem elucidativa da natureza equivoca do mesmo conceito.127
Com efeito, impunha-se esclarecer, se o aviso de recepção da encomenda
corresponde ao momento de perfeição do contrato: a aceitação da proposta. A resposta
do legislador é negativa, explicando-se ainda que a oferta em rede pode ser uma
proposta contratual ou um convite a contratar consoante contenha, ou não, “todos os
elementos necessários para que o contrato fique concluído com a simples aceitação do
destinatário”(art. 32.º, n.1). Na verdade, tal decorre dos princípios do nosso Direito
Civil. 128 “O aviso de recepção é um dever contratual: supõe o contrato já celebrado.”
Assim é, manifestamente quando a oferta em rede representa uma verdadeira proposta
contratual. Quando, por sua vez, a oferta em rede consubstancia um convite a contratar,
“a aceitação pelo operador (….) traz implicitamente o aviso de recepção da proposta; e
com a chegada desta ao círculo do destinatário, o contrato fica concluído “O aviso de
recepção não é, porém, a aceitação. 129
Ultrapassada aquela questão, surge-nos, contudo, outra. É que o legislador
(português) introduziu um outro elemento nas comunicações efectuadas no âmbito da
contratação electrónica: “ a confirmação do destinatário, dada na sequência do aviso de
recepção, reiterando a ordem emitida”, com a qual “a encomenda torna-se
definitiva”(artigo 29.º, n.5). Em primeiro lugar, a natureza jurídica da confirmação é,
per se dúbia, ao fazer depender a definitividade da encomenda de um terceiro acto, a
confirmação, i.e., aquando da recepção da ordem de encomenda pelo proponente ou
aquando da recepção do aviso de recepção pelo encomendante, respectivamente. Ora,
parece resultar do regime comum que um dos efeitos da conclusão do contrato será,
exactamente, a definitividade da encomenda 130.
Procurando encontrar um sentido útil à previsão legal, dir-se-á ter sido intenção
do legislador estatuir apenas mais um dever contratual posterior à celebração do
contrato, justificado pelas características do meio tecnológico em causa. A conformação
teria, assim, função semelhante a desempenhada pelo aviso de recepção nas situações
em que a oferta em linha corresponde a uma proposta contratual, designadamente:
“assegurar a certeza das comunicações”. No entanto, se assim é ela apenas fará sentido
quando a oferta em linha seja um convite a contratar. Já não assim, parece-nos, quando
127

ANACOM, in, AA.VV, Ob. cit., p. 167.
P. 167.
129
P. 167.
130
Idem, pp. 167-168.
128
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se trate de uma proposta contratual. Neste caso, a “certeza das comunicações” é
assegurada pelo próprio aviso de recepção, que dá conhecimento ao encomendante que
a sua aceitação foi recebida e, assim concluído o negócio. Parece seguro afirmar, nesta
hipótese que a confirmação nada traz de novo, com a agravante de tornar mais
complexo um processo contratual que se pretende simples.131
5.2.3 Validade dos contratos celebrados via electrónica132
A validade dos contratos celebrados via electrónica, passam por seu turno pela
questão de saber se a correspondência electrónica tem ou não a virtude de ser chamada
de documento. Tanto no Direito positivo português como no moçambicano 133, dispõe o
artigo 362 do Código Civil “ Prova documental é a que resulta de documento; diz se
documento qualquer objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou
representar uma pessoa, coisa ou facto.” Assim sendo, fica claro pelo menos a luz
destes ordenamentos jurídicos que a comunicação electrónica é de facto documento e
por conseguinte tem força probatória.
Quanto a validade dos contratos celebrados electronicamente, porque estamos a
estudar os contratos de compra e venda internacional, temos que lançar mãos aos
instrumentos internacionais sobre a matéria.
O ponto de partida da tecnologia de informação e de qualquer potencial
transacção electrónica, considerando a sua já referida natureza potencialmente global, é
a sua disponibilidade e acessibilidade transfronteiriça. No entanto, o Direito tem sido
sempre construído sob o princípio da territorialidade, sendo este o princípio que define
os limites da jurisdição e do poder legislativo de cada Estado soberano. 134 Este conflito
entre o alcance da tecnologia e o alcance do Direito cria uma inevitável insegurança
jurídica para as transacções electrónicas transfronteiriças, evidenciando diversas
questões que se colocam fora do âmbito de acção das leis nacionais e que revelam só
131

P. 168.
Esta matéria é também desenvolvida no artigo da ANACOM, in AA.VV, Ob., cit. pp. 157- 166,
desenvolve todo um conjunto de aspectos inerentes a contratação electrónica tendo em conta
sobretudo a ordem jurídica portuguesa e comunitária.
133
Por motivos históricos, Moçambique herdou de Portugal uma boa parte do seu Direito que não foi
achado contrário a Ordem constitucional pós Independência, é por esse motivo que as disposições do
Código Civil em muitos aspectos são semelhantes.
134
ANACOM. in AA.VV, ob. cit., p. 118.
132
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poder ser resolvidas no processo internacional de harmonização legislativa. 135
Face a esta realidade, e considerando o potencial que o universo das redes
digitais apresenta, designadamente, para o crescimento económico sustentando a
expressão do comércio mundial e a melhoria das condições sociais, algumas
organizações internacionais, como a Organização para a Cooperação e para o
Desenvolvimento Económico (OCDE), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a
Organização das Nações Unidas (ONU), têm dedicado particular atenção ao
acompanhamento do comércio electrónico136.
Assim, quer na construção dos quadros legais nacionais, quer em qualquer
análise sobre os aspectos legais do comércio electrónico, não pode ignorar-se o trabalho
efectuado e os resultados alcançados nas mais variadas negociações encontradas nestes
fóruns multinacionais, inseridos num contexto de globalização e de liberalização do
comércio internacional, em particular: 137
(1) O Sacher Report sobre o comércio electrónico, uma contribuição
independente para a OCDE,e, ainda no âmbito desta organização, as conclusões da
Conferência Ministerial de Otawa em 1998, a adopção das Guidlines for Consumer
Protection in the Contexto of Electrónic Comerce em 1999, e a Bologna Charter, que
versa sobre linhas de conduta para as pequenas e médias empresas, adoptada em
2000 138. (2) o modelo da lei para o comércio electrónico de 1996 e corpo de leis
uniformes sobre assinaturas electrónicas elaborados pela Comissão das Nações Unidas
para o Direito Comercial Internacional(CNUDCI); 139 (3) a Declaração sobre o comércio
electrónico da OMC, que resultou da 2ª Conferência Ministerial, de 20 de Maio de
1998, em Genebra, na sequência da qual foi aprovado um programa de acção para o
comércio electrónico em 25 de Setembro de 1998, e, por fim140, (4) as necessidades
impostas pelo comércio electrónico foram tomadas em consideração e inseridas nos
objectivos gerais dos trabalhos de preparação do Tratado sobre a Jurisdição dos
Tribunais e Reconhecimento de Sentenças, na Conferência de Haia sobre Direito
Internacional Privado. 141

135

Idem, p. 119.
P. 119.
137
P. 119.
138
P. 119.
139
Idem, p. 120.
140
P. 120.
141
P. 120.
136
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Deste modo, mostra-se que há, a escala mundial, uma preocupação cada vez
mais crescente de regulação do comércio electrónico dada a sua rápida e incontrolável
difusão, o que faz com que se crie a vários níveis um conjunto diversificado de
instrumentos que visam estabelecer a segurança jurídica neste domínio. A convenção
das Nações Unidas sobre a Utilização das Comunicações Electrónicas nos Contratos
Internacionais adoptada em 23 de Novembro de 2005, tem como objectivo facilitar a
utilização das comunicações electrónicas no comércio internacional garantindo que os
contratos celebrados electronicamente e as comunicações estabelecidas por meios
electrónicos tenham a mesma validade e são igualmente exequíveis que os contratos e
as comunicações tradicionais em papel.
Em Portugal, os documentos electrónicos incluindo os contratos têm o mesmo
cunho jurídico que os documentos na concepção tradicional.
Neste contexto, os Decretos-Lei 375/99 e 106/2001, no intuito de promover o
que se tem denominado “inclusão digital”, bem como uma próspera “sociedade de
informação”, respectivamente, iguala a factura electrónica à convencional e ainda
equipara a declaração de remuneração electrónica, para todos os efeitos legais, à
declaração de remunerações em suporte de papel. Assim, qualquer documento
produzido por meio electrónico, nos parâmetros dos decretos –lei mencionados, poderá
ser utilizado como meio de prova em eventual litígio, cabendo ao julgador a sua
valoração[…..] 142.
O Decreto-Lei 62/2003, de 3 de Abril, regula a validade, eficácia e valor
probatório dos documentos electrónicos, a assinatura electrónica e a actividade de
certificação de entidades certificadoras estabelecidas em Portugal, decorrente da
transposição da Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
Dezembro de 1999, relativa a um quadro legal comunitário para as assinaturas
electrónicas.
5.2.4 Garantias dos contratos de compra e venda internacional celebrados
via electrónica.143
142

Cfr. JULIANA RADO. O Contrato electrónico como documento jurídico: Uma perspectiva LusoBrasileira. [s.n], Coimbra, 2009, pp. 60-61.
143
Encontramos em ipibeja.academia.edu, (www.ipibeja.pt), um trabalho desenvolvido por MANUEL
DAVID MASSENO, intitulado por: “AS GARANTIAS JURÍDICAS DA SEGURANÇA NO COMÉRCIO
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Apesar da […..] fragilidade óbvia dos contratos em linha, relacionadas com a
especificidade do meio utilizado e com o carácter transnacional das transacções, que
potencia a aplicação de diferentes leis, muitas vezes com regimes (soluções e mesmo
qualificações) dispares144, podemos elencar não na óptica tradicional do conceito de
garantias como nos referimos supra, um conjunto heterogéneo de garantias no âmbito
da celebração de contratos de compra e venda internacional via electrónica. Podem ser:
Garantias técnicas e jurídicas, e garantias comerciais.
1. GARANTIAS TÉCNICAS E JURÍDICAS 145. Resultam da ordem jurídica
internacional, no caso de Portugal elas procedem da ordem comunitária e interna sobre a
matéria do comércio electrónico. No domínio internacional e de um modo geral, temos
três instrumentos fundamentais, a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Comércio
Electrónico com o Guia para a sua incorporação no Direito Interno, de 1996 que em
1998 recebeu um novo articulado 5 bis; Lei Modelo da UNCITRAL sobre as
Assinaturas Electrónicas com o Guia para a sua incorporação no Direito Interno e a
Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização das Comunicações Electrónicas nos
Contratos Internacionais.
A Lei Modelo da UNCITRAL sobre Comércio Electrónico, de 1996. Tem por
objecto possibilitar e facilitar o comércio por meios electrónicos oferecendo aos
legisladores um conjunto de regras internacionalmente aceitáveis encaminhadas a
suprimirem os obstáculos jurídicos e dar uma maior previsibilidade ao comércio
electrónico. Em particular a lei modelo tem a finalidade de suprimir os obstáculos que
tornam rígidas as disposições legislativas e que não podem modificar-se mediante
ELECTRÓNICO”, apresentado no Seminário Internacional sobre Segurança no Comércio Electrónico. Beja,
14 de 10 de 2010. De uma forma geral, este trabalho, faz uma apresentação das leis vigentes em
Portugal que na sua maioria decorrem da transposição das directivas sobre o comércio electrónico,
interpreta esses instrumentos a luz do Direito do Consumidor em Portugal.
144
ANACOM, in AA.VV, Ob. cit., p. 157.
145
Entendemos serem garantias técnicas e jurídicas, porque elas são de natureza jurídica, associadas aos
aspectos técnicos de utilização do programa instalado pelo vendedor por si ou por intermédio de um
prestador de serviços. A utilização do software instalado ou os cliques nos ícones ou áreas visíveis no
ecrã do vendedor podem falhar por motivos imputáveis ou não ao comprador, por essa razão os
diplomas legais internacionais sobre esta matéria, procuram assegurar que o comprador não seja
penalizado pelos actos tecnicamente incorrectos praticados no momento dos cliques. Ou seja, são
garantias que o Direito dá, face aos aspectos técnicos de utilização da informação electrónica, é uma
combinação do Direito e o uso de tecnologias. Vide supra em 2.2.4, sobre Contrato à Distância segundo
a Directiva Europeia. Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Maio de 1997,
que entrou em vigor a 4 de Junho de 1997. O Decreto-Lei 143/2001, de 26 de Abril transpõe este
instrumento para a ordem jurídica portuguesa.
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contrato, equiparando o tratamento dado a informação em papel ao tratamento dado a
informação electrónica. Esta igualdade de tratamento é essencial para fazer possíveis as
comunicações sem suporte em papel e para fomentar a sua eficácia no comércio
internacional.
A lei modelo sobre Comércio Electrónico foi o primeiro texto legislativo em que
se plasmou os princípios fundamentais de não descriminação, de neutralidade respeito
dos meios técnicos e a equivalência funcional, que estão muito amplamente
reconhecidos como os elementos fundamentais do Direito moderno 146 que rege o
comércio electrónico. O princípio da não discriminação assegura que não se denegarão
a um documento seus efeitos jurídicos, sua validade ou sua exequibilidade em virtude
de estar em formato electrónico. O princípio da neutralidade respeito dos meios
tecnológicos obriga a adopção de disposições cujo conteúdo seja neutral, respeito da
tecnologia empregue. Face a rápida evolução tecnológica, o objectivo das regras
neutrais é dar cabimento a toda a novidade que se produza no futuro sem necessidade de
empreender uma actividade legislativa. No princípio da equivalência funcional, se
estabelecem os critérios segundo os quais as comunicações electrónicas podem
equipara-se as comunicações sobre papel. Em particular, enuncia os requisitos concretos
que devem cumprir as comunicações electrónicas para realizar os mesmos fins e
desempenhar as mesmas funções prosseguidas no sistema tradicional baseado em papel
com determinados conceitos, como os de “escrito”, “original”, “assinatura” e
“documento”.
Além de formular os conceitos jurídicos não descriminação, neutralidade
respeito dos meios técnicos e equivalência funcional, a Lei Modelo sobre Comércio
Electrónico estabelece normas para a formação e a validade dos contratos celebrados
por meios electrónicos, para a atribuição de mensagens de dados, para aviso de recepção
e para a determinação do lugar e hora em que se enviem e recebam as mensagens de
dados.
146

Julgamos interessante esta formulação de “ Direito moderno “, pois, na verdade, ele existe e se
impõe cada vez mais, obrigando rápida actividade dos legisladores de modo a responderem com as
novas situações geradas pelo avanço da tecnologia. O Direito moderno deve estar virado para o meio
electrónico que está sendo cada vez mais uma transposição da vida física. O mundo real de hoje, tem
uma réplica significativa na rede informática (Internet), e o Direito deve procurar formas de se
posicionar com eficácia nesse meio. O Direito moderno tenderá a ser o Direito Electrónico, pelo que os
juristas, devem aprimorar cada vez mais os seus conhecimentos sobre a actuação em rede online.
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Convém assinalar que determinadas disposições da Lei Modelo foram
emendadas pela Convenção sobre a Utilização das Comunicações Electrónicas nos
Contratos Internacionais, a raiz das recentes praticas seguidas no comércio electrónico.
Ademais foi complementada a parte II da Lei Modelo, relativa ao comércio electrónico
em relação ao transporte de mercadorias, com outros textos legislativos, como a
Convenção das Nações Unidas sobre o Contrato de Transporte Internacional de
Mercadoria Total ou Parcialmente Marítimo (“as regras de Roterdão”), e talvez seja um
trabalho suplementar da UNCITRAL no futuro.
A Lei modelo vai acompanhada de um Guia para a incorporação no Direito
interno, que oferece antecedentes e explicações para ajudar os Estados a preparar as
disposições legislativas necessárias e para orientar outros usuários do texto. Na série de
documentos (Jurisprudência baseada em textos da UNCITRAL) se apresentam casos
nos quais foram aplicados a Lei Modelo sobre o Comércio Electrónico.
Lei Modelo da UNCITRAL sobre Assinaturas Electrónicas e Guia para a sua
incorporação no Direito interno, de 2001. Tem por objecto possibilitar e facilitar a
utilização das assinaturas electrónicas, estabelecendo critérios de fiabilidade técnica
para a equivalência entre as assinaturas electrónicas e as manuscritas. Assim, a Lei
Modelo pode ajudar aos Estados a estabelecerem um marco legislativo moderno,
harmonizado e equitativo que permita regular com eficácia o tratamento jurídico das
assinaturas electrónicas de modo que a sua utilização não dê margem de dúvidas sobre a
sua segurança. A crescente utilização de técnicas electrónicas de autenticação em
substituição das assinaturas manuscritas e de outros procedimentos tradicionais de
autenticação têm criado a necessidade de estabelecer um quadro jurídico especial que
reduza a incerteza acerca dos efeitos jurídicos que pode ter a utilização de meios
electrónicos. Face a essas necessidade a Lei Modelo amplia o princípio fundamental e
que se baseia no artigo 7 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Comércio Electrónico no
que respeita ao cumprimento da função das assinaturas por meios electrónicos seguindo
para ele um enfoque neutral quanto aos meios técnicos empregues, que evita favorecer a
utilização de tecnologias ou processos concretos. Ela significa na prática que a
legislação baseada nesta Lei Modelo, pode reconhecer tanto as assinaturas digitais
baseadas em criptografia (por exemplo, a infra-estrutura de chave pública) como as
assinaturas electrónicas em que se empreguem outras tecnologias.
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A Lei Modelo sobre as Assinaturas Electrónicas se baseia nos princípios
fundamentais comuns a todos os textos da UNCITRAL que regem o Comércio
Electrónico, a saber, a não discriminação, a neutralidade, respeito dos meios técnicos e a
equivalência funcional. A Lei Modelo estabelece critérios de fiabilidade técnica para a
equivalência entre as assinaturas electrónicas e as assinaturas manuscritas, assim como
normas básicas de conduta que podem servir de directrizes para avaliar as obrigações e
a responsabilidade do signatário, da parte que se fia nas assinatura e de outros terceiros
que intervieram no processo da assinatura e em quem se confiam. Por último, a Lei
Modelo contém disposições que favorecem o reconhecimento dos certificados
estrangeiros e as assinaturas electrónicas sobre a base de um princípio de equivalência
substantiva que não outorgam importância ao lugar de origem da assinatura estrangeira.
A Lei Modelo vai acompanhada de um Guia para a incorporação no Direito
interno, que oferece antecedentes e explicações para ajudar os Estados a preparar as
disposições legislativas necessárias e para orientar a outros usuários do texto.
Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização das Comunicações
Electrónicas nos Contratos Internacionais. Esta Convenção surge como uma espécie
de aperfeiçoamento do quadro estabelecido na Lei Modelo da UNCITRAL sobre
Comércio Electrónico de 1996, cujas considerações fizemos supra no ponto 4.2.3,
iremos aqui apenas adicionar as referidas considerações.
Existem alguns requisitos formais, previstos em tratados de Direito do Comércio
Internacional de ampla difusão, como a Convenção sobre o Reconhecimento e
Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras (“a Convenção de Nova Yorque”) e a
Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de
Mercadorias, que podem obstar uma ampla utilização das Comunicações Electrónicas.
Com a Convenção sobre as Comunicações Electrónicas se pretendeu eliminar
obstáculos formais, estabelecendo uma equivalência entre a forma electrónica e a forma
escrita. Ademais, essa Convenção cumpre outros objectivos, como o de facilitar a
utilização das comunicações electrónicas no comércio internacional. Assim, a
Convenção tem a finalidade de fomentar a harmonização das regras aplicáveis ao
comércio electrónico e de promover a uniformização na adopção de instrumentos
nacionais baseados em leis modelo da UNCITRAL relativas ao comércio electrónico,
assim como de actualizar e complementar certas disposições dessas leis modelos tendo
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em conta as práticas recentes. Por último a Convenção pode ser útil para os países que
ainda não tenham adoptado disposições sobre comércio electrónico oferecendo-lhes
uma legislação moderna, uniforme e cuidadosamente redigida. 147
A Convenção sobre as Comunicações Electrónicas se baseia em instrumentos
redigidos anteriormente pela Comissão e em particular, pela Lei Modelo da
UNCITRAL sobre Comércio Electrónico e a Lei Modelo da UNCITRAL sobre
Assinaturas Electrónicas. Se considera em geral, que estes instrumentos constituem
textos legislativos que fixam a pauta dos três princípios fundamentais da legislação do
comércio electrónico, que são plasmados também nesta Convenção, a saber, não
discriminação, neutralidade respeito dos meios técnicos e a equivalência funcional.
A Convenção é aplicável a todas as comunicações electrónicas estabelecidas
entre partes cujos estabelecimentos estão situados em Estados diferentes e quando a
menos uma dessas partes tenha o seu estabelecimento em um Estado contratante (artigo
1).Também pode ser aplicável por eleição expressa das partes. Se excluem do âmbito de
aplicação da Convenção os contratos celebrados com fins pessoais, familiares ou
domésticos, como os relacionados com o Direito de família e o Direito das sucessões,
assim como determinadas operações financeiras, títulos negociáveis e documentos de
titularidade (artigo2).
Como se assinalou, a Convenção enuncia os critérios para estabelecer a
equivalência funcional entre as comunicações electrónicas e os documentos em papel,
assim como entre os meios electrónicos de autenticação e as assinaturas manuscritas
(artigo 9). Do mesmo modo, a Convenção define o tempo e o lugar de envio e de
recepção das comunicações electrónicas, ajustando as regras que tradicionalmente
regiam esses conceitos jurídicos ao contexto electrónico e introduzindo elementos
inovadores com respeito às disposições da Lei Modelo sobre Comércio Electrónico
(artigo 10).
A demais, a Convenção estabelece o princípio geral de que não se negará
validade a uma comunicação só por ter sido feita por meios electrónicos (artigo 8).
Concretamente, dada a proliferação dos sistemas automatizados de mensagens, a
147

Tudo indica que Moçambique ainda não ratificou esta Convenção e ainda não possui um quadro
jurídico sobre o comércio electrónico, o que pode ser preocupante, caso se levante um conflito
decorrente de um contrato de compra e venda celebrado via electrónica entre um sujeito domiciliado
em Moçambique e um outro posicionado num país que ratificou esta Convenção como Portugal por ex.,
e tem na sua ordem jurídica interna um quadro jurídico sobre a matéria. Cremos que é urgente que
Moçambique procure adoptar estes instrumentos internacionais e criar a nível interno o seu quadro
jurídico próprio para responder a dinâmica do Comércio Electrónico que se impõe a nível global.
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Convenção reconhece a força executória dos contratos celebrados através desses
sistemas, inclusive quando nenhuma pessoa física tenha revisto os actos realizados
através do sistema (artigo 12). A Convenção aclara a demais que toda a proposta de
celebração de um contrato cruzada por meios electrónicos e não dirigida a uma ou
várias partes determinadas, se considera uma proposta contratual, e não uma oferta cuja
aceitação seja vinculativa para a parte que a tenha formulado, de conformidade com a
disposição correspondente da Convenção sobre a Compra e Venda Internacional de
Mercadorias (artigo 11). A demais, a Convenção prevê remédios em caso de uma
pessoa física cometa um erro ao introduzir a informação no sistemas automatizados de
mensagens (artigo14). 148
Por último, a Convenção permite as partes contratantes excluírem sua aplicação
ou modificar suas condições na medida em que o permitam as disposições legislativas
pelos demais aplicáveis (artigo 3).
A aplicação da Convenção a uma determinada operação comercial internacional
se determinará em função das regras jurídicas do Estado do Foro (lex fori) que aplique
ao tribunal desse Estado que é chamado a dirimir o conflito. Assim, se as regras do
Direito Internacional Privado desse Estado requeiram a aplicação do direito substantivo
de um Estado contratante, independentemente do lugar em que se encontre o tribunal. A
Convenção também será aplicável quando as partes em um contrato hajam
convencionado validamente que as disposições da Convenção constituirão o direito
aplicável ao contrato. A demais, os Estados poderão também adoptar as disposições da
Convenção a nível interno. Essa decisão promoveria a uniformidade ao elaborar
recursos judiciais e legislativos, e incrementaria a segurança jurídica respeito das
operações comerciais, especialmente tendo em conta o auge da utilização de aparelhos
móveis para realizar operações electrónicas. A adopção da convenção se recomenda
especialmente aos Estados que ainda não tenham promulgado legislações em matéria do
comércio electrónico. As comunicações puramente nacionais não se verão afectadas
pela Convenção e serão regidos pelo direito interno.
2. GARANTIAS COMERCIAIS. Existem ainda, no nosso ver, outras garantias
não estabelecidas em instrumentos de Direito Internacional, as que indubitavelmente
148

Aqui residem de forma clara e inequívoca as garantias técnicas a favor do utilizador, combinação de
aspectos técnicos de utilização de meios informáticos (software), e jurídicos.
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fazem parte dos aspectos tomados em conta pelos potenciais compradores no mercado
internacional, mormente, a certeza de que o vendedor ou fornecedor existe
efectivamente como entidade comercial legalmente estabelecida (identidade do
vendedor), e se o seu sinal distintivo (marca), é notoriamente conhecida a escala
internacional. A este tipo de garantia chamamos de comerciais149. O comprador via
electrónica se sente mais seguro na transacção, ao saber que a empresa que lhe vai
fornecer a mercadoria existe e está domiciliada no país X, e chama-se P, e a sua marca é
Y, bem conhecida. Doutra forma seria difícil mesmo com as garantias oferecidas pelos
instrumentos jurídicos internacionais, o interessado arriscar o seu dinheiro na transacção
electrónica.
Existe ainda, inegavelmente uma prática comum quase reiterada, amplamente
usada e difundida, a do “testemunho”, na qual, os anteriores compradores, cremos com
a sua autorização, são expostos no site do vendedor em rede através de uma foto,
declarando o sucesso que tiveram quando celebraram o contrato com a referida empresa
que lhes forneceu o bem ou serviço.
A nível da Europa e de Portugal em especial, constatamos existir uma actividade
legislativa, através das Directivas e legislação de âmbito nacional, com vista a responder
os problemas que se levantam em torno do comércio electrónico.
Um dos primeiros apontamentos comunitários neste âmbito foi a publicação pela
Comissão Europeia, em 1997, de uma Comunicação intitulada Iniciativa Europeia para
o Comércio Electrónico, com a compilação de medidas que foram sugeridas para o
Comércio Electrónico na Europa, desde então [….], a União Europeia construiu um
quadro legal para os serviços da sociedade da informação e especialmente para o
comércio electrónico, enquadrado no espírito da liberdade de circulação e nos princípios
do mercado interno. 150
1. Transposição da Directiva sobre comércio electrónico: Decreto-Lei n.º
7/2004, de 7 de Janeiro, ao “abrigo” da Lei de autorização n.º 7/2003, de 9 de Maio) O
Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, transpõe para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de

149

Garantias comerciais porque os aspectos a ela inerentes (existência legal do vendedor, sua
identidade ou nome, seu estabelecimento e marca) são objecto de estudo no Direito Comercial, embora
a marca seja especialmente estudada no chamado Direito Industria e agora a caminhar para a sua
autonomização através do Direito das Marcas.
150
ANACOM in. AA.VV. O Comercio electrónico……Ob.cit.,p. 122.
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2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em
especial do comércio electrónico, no mercado interno.
2. Assinatura electrónica e certificação: Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/2003, de 3 de Abril, que transpõe a Directiva
1999/93/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa a um
quadro legal comunitário para as assinaturas electrónicas, e pelo Decreto-Lei n.º
165/2004, de 6 de Julho; ver também o Decreto-Regulamentar n.º 25/2004, de 15 de
Julho (Regulamenta o DL 290-D/99).
3. Tratamento de dados pessoais e protecção da privacidade no sector das
telecomunicações: Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto (revoga a Lei n.º 69/98, de 28 de
Outubro), transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 2002/58/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002, relativa ao tratamento de
dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas.
4. Contratos à distância com consumidores: Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de
Abril: transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 97/7/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 20 de Maio, relativa à protecção dos consumidores em
matéria de contratos celebrados a distância, regula os contratos ao domicílio e
equiparados, as vendas automáticas e as vendas especiais esporádicas e estabelece
modalidades proibidas de vendas de bens ou de prestação de serviços.
5. Comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores
serviços financeiros: Directiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de Setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros
prestados a consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE do Conselho, 97/7/CE
e 98/27/CE (em “trabalhos de transposição”).
6. Direitos de autor na «sociedade da informação»: Lei n.º 50/2004, de 24 de
Agosto, que transpôs para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/29/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa à harmonização de certos
aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação
(alterando diversos artigos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
(CDADC) e aditando-lhe o título VI, com a epígrafe «Protecção das medidas de carácter
tecnológico e das informações para a gestão electrónica dos direitos»; esta Lei alterou
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também a Lei n.º 62/98, de 1 de Setembro, que regula o disposto no artigo 82.º do
CDADC
7. Serviços de acesso condicional: Decreto-Lei n.º 287/2001 de 8 de Novembro
(estabelece o regime aplicável à oferta de acesso condicional aos serviços de televisão,
de radiodifusão e da sociedade de informação, à respectiva protecção jurídica, bem
como aos equipamentos de utilizador que lhe estão associados, e transpõe a Directiva
98/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à protecção jurídica dos
serviços de acesso condicional). Comércio Electrónico na Sociedade da Informação: Da
Segurança Técnica à Confiança Jurídica 5
8. Notariado electrónico
Estatuto dos Notários (Decreto-lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro), o art. 21.º
9. Criminalidade informática
Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto Convenção sobre o Cibercrime, Conselho da
Europa, Budapeste, 23 de Novembro de 2001 (tradução não oficial em Joel T. R.
Pereira, Compêndio Jurídico da Sociedade da Informação, 2004, 542-565)
10. Código do IVA
Decreto-Lei n.º 256/2003, de 21 de Outubro (altera o art. 28.º, 13, para equiparar
as facturas electrónicas). Directiva 2001/115/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de
2001, altera a Directiva 77/388/CEE tendo em vista simplificar, modernizar as
condições aplicáveis à facturação em matéria de imposto sobre o valor acrescentado
11. Obrigatoriedade de entrega de declarações fiscais electrónicas Portaria n.º
1214/2001, de 23 de Outubro Portaria n.º 375/2003, de 10 de Maio
Portaria n.º 523/2003, de 4 de Julho (pagamento electrónico por Multibanco,
e.g.)
12. Moeda electrónica Decreto-Lei n.º 42/2002, de 2 de Março, transpõe a
Directiva n.º 2000/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro
13. Nomes de domínio
Regulamento da FCCN em vigor desde 1 de Junho de 2003 (www.fccn.pt)
Regulamento (CE) n.º 733/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Abril
de 2002
14. Teletrabalho
Código do Trabalho, Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto (arts. 233.º a 243.º sobre
teletrabalho)
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15. Processo judicial (entrega de peças e notificações)
Portaria n.º 642/2004, de 16 de Junho
Portaria n.º 1417/2003, de 30 de Dezembro. 151
VI. CONCLUSÃO.
A celebração de contratos de compra e venda internacional via electrónica é um
meio alternativo, a par do meio tradicional 152 de celebração de contratos, que se impõe
cada vez mais, pelo crescente aperfeiçoamento de programas oferecidos pela sociedade
da informação no mundo virtual (Internet).
As garantias dos contratos de compra e venda celebrados via electrónica não
coincidem na íntegra com as garantias na abordagem da doutrina tradicional
obrigacionista153, como vimos, aquela abordagem sobre as garantias já não dá integral
cobertura a diversidade de situações obrigacionais que se levantam na medida em que
avança o tempo e a sociedade, elas são atípicas e baseadas no Direito Internacional
Público 154 de um modo geral.
As garantias que existem neste domínio, não inspiram confiança às partes de
uma relação contratual internacional, as especificidades técnicas do meio empregue
(meio virtual “Internet”), não são ainda do domínio de muitos neste globo e até mesmo,
com todo o respeito, salvo raras excepções, dos juristas que se debruçam sobre o Direito
Electrónico. Por isso, somos da opinião de que deviam ser os próprios fazedores da
sociedade de informação a sugerirem normas de garantias nos contratos electrónicos,
151

ALEXANDRE DIAS PEREIRA. Ob. cit., 2ª Nota de Actualização, Almedina, Coimbra, 2005. Os
instrumentos Comunitário e nacional sobre comércio electrónico apresentados nesta nota, foram
extraídos da nota de actualização da obra “Comércio Electrónico na Sociedade de Informação: Da
Segurança Técnica à Confiança Jurídica ”Almedina, Coimbra, 1999. Sobre a legislação internacional,
nacional e comunitária. Pelas datas da aprovação dos instrumentos comunitários sobre o comércio
electrónico, parece terem precedido os das Nações Unidas sobre a mesma matéria. v. ANACOM, AAVV,
O Comércio electrónico….cit., pp. 210-299.
152
O meio tradicional de celebração de contratos é o presencia, cujo regime geral se mostra
devidamente estabelecido no Código Civil, onde as partes se encontram face à face e discutem
presencialmente todos os aspectos inerentes ao contrato, sendo menores os temores de parte a parte
com relação a eventuais fraudes no âmbito do cumprimento das obrigações contratuais. O ser humano
acredita mais no que vê com os seus próprios olhos directamente.
153
A este propósito, v. ANTUNES VARELA, Ob, cit, pp. 419 e ss
154
Nos referimos neste caso as convenções internacionais, ( Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio
electrónico, Lei Modelo sobre as assinaturas electrónicas e Convenção das Nações Unidas sobre a
utilização das comunicações electrónicas)
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assim teríamos a “Sociedade da Informação e o Direito e não o Direito e a Sociedade da
Informação.”
Muitos são os problemas 155 que se levantam no domínio do comércio
electrónico, desde os da confiança técnica aos da segurança jurídica 156, com os
questionamentos sobre a validade formal destes contratos, momento em que se
consideram efectivamente celebrados os contratos on line e as garantias jurídicas das
partes, nomeadamente os compradores que se encontram expostos ao risco de perderem
dinheiro se não forem tomadas as devidas precauções.
As garantias dos contratos de compra e venda internacional celebrados via
electrónica são heterogéneas e dispersas, porque decorrem de diferentes fontes
extravagantes

(Instrumentos

tradicionais

de

compra

e

venda

internacionais,

instrumentos internacionais das Nações Unidas sobre o comércio electrónico 157,
comunitários e nacionais), ainda muito reduzidas e de pouco conhecimento da maior
parte dos indivíduos, principalmente nos países onde a sociedade da informação se
mostra numa fase embrionária. Não obstante os instrumentos jurídicos internacionais,
comunitários e nacionais sobre a compra e venda electrónica, que corporizam a base das
garantias no âmbito estritamente jurídico, as partes de uma relação jurídico contratual
no comércio electrónico, não deixam de desfrutar das garantias tradicionais fixadas em
leis materiais, ou seja, há dois tipos de garantias a disposição das partes neste tipo de
contratos, as gerais, que já vigoravam antes do surgimento das auto estradas da
comunicação virtual e as especiais no domínio do comércio electrónico.
Tudo indica que os contratos de compra e venda internacional via electrónica
que envolvem maior volume de negócio, não se cingem ainda apenas aos meios
electrónicos, a documentação em papel e as comunicações telefónicas, acompanham
todo o processo negocial, fazendo com que haja paralelismo dos meios empregues para
a celebração desses contratos. Porém, para os bens de reduzido valor e tamanho, os
contratos electrónicos por si só têm sido já uma via fiável e aceite pelas sociedades
moderna.
A área do turismo e viagens tem sido uma das mais felizes na utilização da via
155

Cfr. ROMEU PESSOA DE MELO. Os principais problemas das contratações electrónicas via
Internet.[s.n], Coimbra, 2010.
156
Cfr. ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., título da obra.
157
Referimo-nos a Lei Modelo sobre o Comércio Electrónico, Lei Modelo sobre as Assinaturas
Electrónicas e a Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização das Comunicações Electrónicas nos
Contratos Internacionais.
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electrónica de celebração de contratos, como uma alternativa ao encurtamento de
distâncias e poupança de recursos no processo negocial.
Muitos países ainda não aderiram os instrumentos jurídicos internacionais sobre
o comércio electrónico, como é o caso de Moçambique, o que pode dificultar a
resolução de conflitos suscitados no comércio internacional via electrónica.
A doutrina portuguesa em torno do comércio electrónico, tem se cingido mais na
perspectiva dos direitos do consumidor, muito pouco ou quase nada desenvolveu sobre
o comércio electrónico no comércio internacional isto é, fora dos limites comunitários.
As garantias dos contratos de compra e venda internacional celebrados via
electrónica, são essencialmente jurídicas acompanhadas de conteúdos técnicos.
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