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“Se um homem hesita tempo demais para tomar uma decisão, ele adormece.

Se a gente se lança sem vigor, sete de dez ações tomadas não dão certo.

É extremamente difícil tomar decisões num estado de agitação.

Por outro lado, se sem se preocupar com as conseqüências menores 

abordamos os problemas com o espírito afiado como uma lâmina, sempre 

encontramos a solução em menos tempo do que é necessário para respirar 

sete vezes.”

Nabeshima Naoshige (1538-1618)



APRESENTAÇÃO

A dinâmica do mercado da última década, quando a internet não 

só permite a comercialização de inúmeros produtos e serviços, mas também 

se mostra como uma ferramenta eficaz de comunicação e de obtenção da 

informação o que fez emergir a preocupação do mundo do Direito com o 

documento  eletrônico,  especialmente  com  o  contrato  firmado  por  meios 

digitais e transmitidos via internet,  bem como com seus desdobramentos 

jurídicos.

Em resposta, apresenta-se esta obra como resultado da militância 

na  advocacia  e  das  pesquisas  empreendidas  para  traçar,  de  forma 

consciente,  os  problemas  que  envolvem  as  relações  estabelecidas  pelo 

mundo digital,  bem como seus desdobramentos no mundo jurídico.  Com 

especial atenção, propõe-se a análise dos requisitos que cingem o documento 

eletrônico da credibilidade necessária para ser admitido como instrumento 

idôneo à demonstração de fatos relevantes e com respectiva  conseqüência 

dentro dos procedimentos judiciais, assim como para afastar o preconceito e 

a desconfiança de parte da sociedade  ante a rede mundial de computadores, 

seus produtos e serviços.

O documento eletrônico é  uma situação comercial  relativamente 

nova e ainda desconhecida por muitos. Esse mesmo desconhecimento, por 

vezes, gera algum preconceito por parte da doutrina mais tradicional, até 

porque, afinal, a Humanidade experimenta a mudança de uma tecnologia 

analógica,  usada  há  mais  três  mil  anos  (escrita),  para  um novo sistema 

(digital).

Como  contribuição  à  sua  desmistificação  e  à  superação  da 

dificuldade para levá-lo a bom termo, esta obra traz um conceito do que é 

documento eletrônico, quais suas peculiaridades e semelhanças com outros 

instrumentos,  sejam  em  meio  físico  ou  digital,  sendo  enfatizados  os 

contratos firmados por certificação digital, em detrimento dos firmados “com 

um simples click”.

Embora novo o tema, já existem decisões judiciais, colacionadas ao 



final,  com o intuito de apresentar aos leitores as balizas para elaborar e 

interpretar  um documento  eletrônico,  a  partir  do entendimento de  juízes 

pátrios,  bem  como  para  refletir  acerca  da  formação  da  doutrina  e  da 

pacificação da jurisprudência.

É certo  que os contratos firmados por  meio eletrônico são uma 

realidade de nossos dias e, por isso, não são deixados à margem dos direitos 

do  consumidor.  Tendo  em vista  a  crescente  e  significativa  adesão  ao  e-

commerce, dedicamos a esses negócios jurídicos um capítulo exclusivo.

A expectativa que norteou as pesquisas foi a de demonstrar que o 

documento eletrônico, a despeito de se realizar em meio digital,  possui o 

mesmo  conteúdo  e  os  mesmos  requisitos  necessários  que  o  tradicional 

suporte impresso para ensejar uma ação monitória, ou, até mesmo, uma 

execução judicial.
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DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E AÇÕES MONITÓRIAS

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É consenso a importância da internet como o maior, o mais rápido 

e importante meio de comunicação criado pelo homem nas últimas duas 

décadas,  não  somente  como  meio  de  difusão  da  informação,  mas  como 

efetivo  meio  de  concretização  de  atos  e  negócios  jurídicos,  inclusive 

transfronteiras, aproximando sujeitos de direitos que, todos os dias, firmam 

e celebram os mais variados negócios jurídicos.

Decorrência  lógica  da  dimensão  alcançada  pela  internet  foi  a 

significativa  mudança  de  hábitos  sociais  e  a  reflexão  sobre  os  meios  de 

proteção dos direitos, como meio próprio de estudo da vida jurídica.

Até então, a Humanidade não havia se deparado com um meio tão 

poderoso  para  a  transmissão do  conhecimento,  como acontece  agora  em 

relação  à  internet:  um  ambiente  totalmente  novo,  que  armazena  vastas 

quantidades  de  informações,  copiadas  em  forma  digital  e  transmitidas 

instantaneamente,  por  um custo quase  que insignificante,  para qualquer 

parte do globo.

Como previsão acertada,  essas  novas  tecnologias  da  informação 

tendem  a  se  tornar  cada  vez  mais  acessíveis,  possibilitando  que  cada 

indivíduo possa dispor  de  recursos  tecnológicos  que lhe  propiciem maior 

capacidade de interação, conhecimento e, principalmente, comunicação com 

outras pessoas, por mecanismos portáteis mais compactos.

Nos idos da década de 1960, Gordon Moore lançou um mote: “o 

poder dos microprocessadores dobrará a cada dezoito meses”1.

Muitas  foram  as  previsões,  sendo  que  algumas  das  mais 

interessantes são assim relacionadas:

1 Lei de Moore. Gordon Moore, ex-presidente da Intel,  em 19 de abril  de 1965, 
declara que o poder de processamento dobrará a cada 18 meses. Essa profecia provou 
ser verdadeira até os dias de hoje e ficou conhecida como Lei de Moore. Mais tarde, 
Gordon Moore e Robert Noyce deixam a Fairchild Semiconductor para fundar a Intel, no 
verão  de  1968.  Disponível  em:  <http://www.numaboa.com/informatica/internet/502-
internet?start=2>. Acesso em: jan.2009.
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Em 2001, havia cerca de 60 milhões de transistores para 
cada ser humano. Em 2010 serão pelo menos um bilhão 
per  capita.  Cada  um  custando  menos  de  1/10  de 
milionésimo de centavo de dólar. b) Em 2005 havia 1,3 
bilhões de tags RFID em circulação. Em 2010 serão pelo 
menos 33 bilhões. c) Teremos quatro bilhões de celulares 
no final deste ano. Um bilhão de celulares com câmeras 
terão  sido  vendidos  ao  final  deste  ano.  d)Em  2011 
teremos 2 bilhões de pessoas conectadas à Web. E um 
trilhão de objetos conectados, de automóveis a câmeras 
digitais,  de  sensores  em rodovias  a  colheitadeiras  com 
GPS, criando uma verdadeira Internet das coisas.2

 
As  rádios  e  tv  virtuais,  que  representam  hoje,  nos 
Estados Unidos, 16% da audiência na rede, algo em torno 
de 20 milhões de usuários, ou seja, existem, atualmente, 
em funcionamento no solo americano, 10.000 (dez mil) 
emissoras de rádio virtual ou ainda 8,5 (oito milhões e 
meio)  de  domínios  que  fornecem  serviço  de  vídeo 
interativo  aos  seus  usuários,  alcançando  a 
impressionante  marca  de  30  bilhões  de  execuções 
musicais por mês.3

As inúmeras previsões,  as constatações e  os estudos levaram a 

preocupações que abriram a possibilidade de regulamentação da internet, 

ainda que, por sua própria natureza, seja caracterizada pela noção de algo 

livre, público, sem fronteiras, absolutamente anárquico. 

O próprio  sistema encontra  seu caminho,  alternativas  para  seu 

desenvolvimento,  não  havendo  um  padrão.  As  soluções,  muitas  vezes, 

decorrem do  próprio  sistema e  de  seu  crescimento.  Há,  inclusive,  quem 

conceba a internet como “a primeira coisa que a Humanidade criou e não 

entende, a maior experiência de anarquia que jamais tivemos”4.

O comércio eletrônico avança a passos largos, em detrimento do 

comercio tradicional, não somente pela facilidade de compra, pagamento e 

obtenção do produto, mas, sobretudo, pela racionalização administrativa e 

pela  diminuição  do  preço.  Este,  muitas  vezes,  é  significativamente  mais 

baixo porque as estruturas comerciais para esse tipo de comércio são mais 

2 Software, Open Source, SOA, Innovation, Open Standards, Trends. Disponível em: 
<http://www.ibm.com/developerworks/blogs/page/ctaurion/20081119>.  Acesso  em: 
jan.2009.

3 O Estado de São Paulo, Caderno 2 (ponto web), 02.maio.2002 e Revista Forester 
Research, 24.abr.2002.

4  SCHMIDT, Eric apud SILVEIRA, 2003: página.
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baratas (diminuição no número de empregados, nos gastos com lojas e com 

pontos estratégicos, aspectos vitais ao comércio tradicional). 

CAMPILONGO  (2003)  declara  que  o  comércio  eletrônico  é  uma 

realidade que não irá retroceder, justificando que

a  economia  convencional  ou  tradicional  assentou  seus 
fundamentos em dois suportes: a revolução industrial e a 
empresa. Aqui começam as diferenças. A nova economia , 
vale dizer, a economia eletrônica, apóia-se na revolução 
da informação e nas economias de escala dos efeitos da 
rede.  Esse  deslocamento,  com conseqüências  de  difícil 
mensuração  nas  condições  atuais  do  conhecimento 
econômico, parece substituir, por exemplo, os monopólios 
naturais  ,  -  mais  estáveis  ,  menos  contestáveis  e 
determinados pelas condições de oferta – por monopólios 
que  emergem  nas  networks  –  menos  estáveis,  mais 
facilmente contestáveis  e determinados pela adoção de 
padrões ou standards tecnológicos.

Na sequência, o mesmo autor afirma que não é apenas no plano 

temporal  que  a  maquina  histórica  promove  mudança  nas  operações 

comunicativas.  A  economia  globalizada  relativiza  conceitos  básicos  de 

política e do direito tradicional, tais como território, soberania, monopólio 

estatal da produção do direito, âmbitos de validade das normas; enfim, tudo 

o que diz  respeito  à  dimensão especial  do processo de  organização e  da 

totalidade das comunicações é flexibilizado. 

Atualmente, o comércio eletrônico representa significativa parcela 

do  comércio  geral  no  mundo,  a  circulação  de  bens  e  serviços  de  forma 

onerosa,  sem a  qual  é  impossível  imaginar  um sistema mais  prático  de 

compra e venda (MONTI, 1997)

O comércio eletrônico, também designado e-commerce, pode figurar 

em duas modalidades: direta e indireta. Na primeira modalidade, a operação 

comercial se faz totalmente eletrônica, com escolha, aquisição, pagamento e 

entrega  por  meio  eletrônico;  por  exemplo,  a  compra  de  determinado 

programa de computador, que é “baixado” pelo consumidor após a conclusão 

da  compra,  ou,  ainda,  os  serviços  de  acesso  a  dados  e  informações.  Na 

segunda,  a  transação  eletrônica  (a  escolha,  a  compra  e  o  pagamento)  é 
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seguida pela remessa física da mercadoria,  por serviços de correio ou de 

entrega. 

De  outro  lado,  os  sujeitos  de  direito  envolvidos  passaram  a 

conceituar as operações comerciais eletrônicas a partir de  dois vértices: o 

B2C  (Business  to  Consumer),  quando  a  operação  comercial  ocorre  entre 

empresas e seus clientes, sem quaisquer intermediários; e o B2B (Business 

to Business), quando o negócio é realizado entre empresas, diretamente com 

seus fornecedores e distribuidores, em redes de conexões próprias.

Os já  mencionados dados estatísticos  sobre  internet  e  comércio 

também convivem, entretanto, com outros nada animadores. Segundo dados 

do  El  País
5,  65%  da  população  mundial  nunca  tinha  feito  uma  ligação 

telefônica em toda a vida, e pouco mais de 40% não tinha acesso à energia 

elétrica. Dos 6 bilhões de habitantes da Terra, pouco mais de um terço (2,8 

bilhões) vivia com menos de US$ 2,00 (dois dólares americanos) por dia e 1,2 

bilhões com menos de US$ 1,00 (um dólar americano)  por dia. De outro 

lado,  84% do  comércio  internacional  era  transacionado  entre  países  que 

detêm somente 28% da população, e 90% da produção mundial continua 

sendo  consumida  por  esses  mesmos  países.  Por  derradeiro,  a  soma  do 

faturamento anual  das dez maiores corporações transacionais equivalia à 

soma do PIB de Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, 

Equador e Venezuela.

Uma análise dos dados mencionados nos permite refletir sobre o 

real dimensionamento da internet enquanto instrumento de inclusão social, 

assim  como  sobre  quanto  o  comércio  eletrônico  também  depende  do 

crescimento do sistema informático e do acesso da população a ele.

5 El  País,  05.jun.2001.  Disponível  em:  < 
http://www.elpais.com/archivo/buscando.html>. Acesso em: jan.2009.
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CAPÍTULO I – DIREITO DE INFORMÁTICA E INTERNET

A discussão sobre a criação de um novo ramo do Direito no Brasil, 

o da Informática, é reflexo da preocupação dos cidadãos diante do quanto 

que as tecnologias podem interferir na vida das pessoas.

Iniciando  essa  discussão  sobre  Informática  e  Direito,  vale 

reproduzir  um  fragmento  da  declaração  do  Juiz  Federal  Ivan  Lira  de 

Carvalho, especialista brasileiro em tóxico e cartéis de tráfico, ao ressaltar 

que 

os diversos segmentos da sociedade moderna, e dentre 
estes  destacados  o  que  engloba  os  profissionais  do 
direito,  demonstram  clara  preocupação  do  homem 
moderno  com  os  rumos  da  rede  mundial  de 
computadores  (internet),  que  apesar  de  ser 
inegavelmente,  um  marco  na  divisão  da  história  da 
Humanidade, ao lado de tantos benefícios que propicia, 
tem também seu lado nefasto: é instrumento de crime.

Outros  alertam  como  sendo  um  processo  natural  e  às  vezes 

desnecessário do Estado de Direito, como Tércio Sampaio Ferraz Junior, 

é  ao  mesmo  tempo,  um  fenômeno  histórico  (chamado 
Estado de Direito Liberal)  é uma ocorrência estrutural. 
Estado de Direito tem a ver com a codificação jurídica do 
poder. Em primeiro lugar, significa que o poder de coação 
politicamente organizado em instâncias centrais é posto à 
disposição  do  agente  privado  que  se  encontra  numa 
posição  protegida  pelo  direito.  Em  segundo  lugar, 
significa que o poder político, ele próprio, está submetido 
ao direito, de tal modo que o poder só possa valer-se de 
seus  meios  de  coação  quando  juntamente  autorizado. 
LOPES, João Batista.

As mudanças sócio-econômicas geradas a partir do uso da internet 

levou também os juristas a refletirem sobre os efeitos das tecnologias na vida 

do indivíduo e da sociedade, quais os bens a serem protegidos e, inclusive, 

acerca da evidencia de um novo ramo na ciência do Direito. No hemisfério 



       

        14

norte - ocidental, vários consensos foram atingidos, surgindo o  Cyber Law 

(nos EUA e na Grã-Bretanha), o Droit de L´Informatique (na França), o Diritto  

dell´Informatica (na Itália), e o Derecho de Informática (na Espanha).

No Brasil, ainda não há consenso sobre o novo ramo, embora os 

temas relacionados a Direito e Tecnologia da Informação sejam identificados 

por alguns juristas como Direito de Informática ou Direito Eletrônico. Dentre 

esses, em que nos incluímos, citamos Tarcísio Queiroz Cerqueira, Tarcísio 

Teixeira, Sandro D´Amato Nogueira, todos reconhecendo que se trata de uma 

nova  cadeira  do  Direito,  e  que  não  entra  em  conflito  com  as  demais 

consagradas cadeiras do estudo jurídico.

De outro lado, os mais tradicionais professores mantêm firme a 

idéia de que as tecnologias da informação não demandam um novo ramo do 

Direito.  Dessa  corrente  participam,  entre  outros,  Alexandre  Atheniense  e 

Demócrito Ramos Reinaldo Filho.

Segundo esses juristas, as relações jurídicas formadas a partir das 

tecnologias mantêm intersecção com os diversos ramos do Direito, posto que 

os negócios jurídicos produzidos por tais ferramentas já estariam norteados 

por  consagradas  matérias  clássicas.  REINALDO  FILHO  (2005)  assim 

enfatiza:

Diga-se,  aliás,  que  a  nova  ciência  que  estuda  os 
fenômenos sociais em meio eletrônico, o chamado ramo 
do  Direito  da  Informática  (alguns  preferem  denominar 
esse novo ramo, cuja autonomia principiológica e didática 
ainda é controvertida, de Direito Eletrônico ou Direito de 
Ciberespaço. Outros, no entanto, apenas o enxergam com 
um sub-ramo do Direito das Comunicações),  tem como 
principio  cardeal,  justamente  o  da  subsidiaridade  na 
aplicação  das  normas  do  Direito  tradicional   ou 
preexistente. Parte da pressuposição de que a carência de 
normas  e  institutos  que  ainda  devem  demorar  longo 
tempo  para  frutificarem  e  se  desenvolverem  em  sua 
plenitude faz admitir a aplicação subsidiária da legislação 
vigente,  para  dirimir  os  conflitos  provenientes  das 
relações nos ambientes  das redes eletrônicos.  Segundo 
explica  Mário  Antônio  Lobato  de  Paiva  (Princípios 
Universais  do  Direito  Informático),  dois  pressupostos 
devem  ser  observados  na  aplicação  subsidiária  de 
normas  que  não  tenham  sido  originariamente  criadas 
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para resolver problemas no ciberespaço: a) a omissão da 
norma  específica,  ou  seja,  as  normas  tradicionais  só 
podem  ser  aplicadas  subsidiariamente  se  não  houver 
previsão em norma legal criada para regular situações no 
âmbito  das  redes  telemáticas;  b)  que  a  norma  para 
aplicação não seja incompatível com os demais princípios 
e normas vigentes sobre o assunto, bem como que sua 
efetivação não determine procrastinações e inadequações 
ao desenvolvimento natural dessas relações, permitindo a 
celeridade e a simplificação, que sempre são almejadas 
na  solução  dos  conflitos.  A  aplicação  subsidiária  em 
matéria penal, no entanto, tende a ser bem mais restrita, 
em face da impossibilidade do recurso à analogia, sendo 
necessária uma perfeita subsunção do fato delituoso às 
fronteiras conceituais da norma incriminatória, como já 
dissemos.  Como  bem  adverte  CONCERINO  (2001),  em 
matéria penal, faz-se mister a descrição de uma conduta 
específica (tipo penal), pois este ramo do direito repele o 
uso da analogia, quando aplicada em prejuízo do réu.

A nova disciplina mantém interface com outras searas do Direito, 

passando  por  matérias  clássicas,  como  Direito  Civil,  Penal,  Comercial  e 

Tributário,  mas  também  apresenta  uma  característica  especial,  a 

multidisciplinaridade, posto que exige do pesquisador  e  profissional  certo 

conhecimento  técnico  de  Engenharia  Eletrônica,  História,  Antropologia  e, 

principalmente, Sociologia, tal como ensina VENOSA (2005).

Essa multidisciplinaridade, por si só, já é um bom argumento na 

defesa de um novo ramo do Direito, mesmo não havendo consenso entre os 

juristas. Se, como visto, de um lado há o argumento de que são plenamente 

aplicáveis  as  normas  dos  diversos  ramos  às  questões  relacionadas  às 

tecnologias, por outro lado, há o fato de que a internet imprimiu elementos 

novos â realidade, indo além da revolução tecnológica, mas produzindo uma 

verdadeira alteração cultural, com profundas e irreversíveis conseqüências 

sociais,  resultados esses que não podem ser mais esquecidos,  porque se 

apresentam vitais às nossas vidas e ao transcurso natural de nosso dia a 

dia, seja por uma simples conferência de saldo bancário, seja pela obtenção 

de um subsídio de jurisprudência pelo profissional do Direito.

Sobre  esse  contexto,  em  1969,  Paulo  José  da  Costa  Junior 

prenunciava que



       

        16

o conceito de  vida privada,  como algo precioso,  parece 
estar  sofrendo uma deformação progressiva  em muitas 
camadas  da  população.  Realmente,  na  moderna 
sociedade  de  massas,  a  existência  da  intimidade, 
privacidade,  contemplação  e  interiorização  vem  sendo 
posta em cheque, numa escala de assédio crescente, sem 
que reações proporcionais possam ser notadas. 

Pode-se  dizer  que,  de  fato,  os  problemas  que  surgiram  com  a 

internet  não  são  muito  diferentes  dos  que  surgiram  com  o  advento  do 

automóvel, no início do século passado, ou quando do aprimoramento dos 

serviços de telecomunicações. Afinal, o advento do automóvel e a dimensão 

das  telecomunicações  geraram  claras  e  profundas  mudanças  sociais  e 

culturais,  bem como trouxeram grande revolução ao contexto de  vida no 

final  do  mesmo  século,  fato  que  repercutiu  no  mundo  do  Direito.  Por 

exemplo, o surgimento da indústria automobilística, na França, estimulou a 

reflexão sobre responsabilidade civil por obrigação de meio e de resultado 

(DEMOGUE,  in  Stoco,  Rui,  Responsabilidade  Civil  e  sua  Interpretação  

Jurisprudencial, RT, 1999). Já as inovações nas telecomunicações levaram, 

no mínimo, à formação de um arcabouço específico para reger as relações de 

negócio e de consumo

Pelas  características  próprias  de  mais  esse  sistema  criado  pelo 

homem, acredita-se que a reflexão e o estudo para estruturar esta disciplina 

sejam  fundamentais  para  lhe  conferir  natureza  própria,  o  que  muito 

contribuiria para o entendimento do que é um documento eletrônico, como 

se exterioriza a vontade dos contratantes, como é celebrado, e assim por 

diante,  facilitando  a  constatação  de  que  não  há  uma contraposição,  por 

exemplo,  ao  Direito  Civil,  mas  sim  novas  interpretações  e  novas 

conceituações,  necessárias  para  o  ajuste  do  Direito  aos  novos 

cenáriosLOPES, João Batista. 

1.1. ALGUNS ASPECTOS TÉCNICOS DA INTERNET

A rede mundial de computadores nada mais é do que a extensão 
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do uso da máquina do computador (hardware), por meio de seus aplicativos 

(software), que se comunicam, permitindo a troca de informações, quando 

interligados ponto a ponto.

A  ideia  de  sua  concepção,  quer  queiram ou  não,  é  atribuída  e 

reconhecida  como  esforço  militar,  ao  buscar  que  computadores 

funcionassem de forma independente, sem a necessidade de centralização, 

prevendo-se, sempre, no auge da Guerra Fria, que um ataque ao centro de 

comando  não  prejudicaria  as  conexões  ou,  até  mesmo,  os  meios 

convencionais de comunicação.

Mas  o  que  se  entende  por  Internet?  A  ENCICLOPÉDIA  LEIB 

SOIBLEMAN (1998) assim a contextualiza:

Rede  mundial  de  computadores  é  originária  nos 
Estados  Unidos.  Inicialmente,  seu  objetivo  era  que  as 
comunicações não paralisassem totalmente em caso de 
guerra nuclear ou qualquer outra calamidade bélica de 
maiores proporções. Em palavras acessíveis o leigo pode 
entendê-la como o seguinte: diversos computadores ficam 
ininterrupta e permanentemente conectados ao sistema 
de comunicação de seu país  o qual,  por  sua vez,  está 
conectado  aos  satélites  ou  qualquer  outro  meio  de 
conexão que possa servir  à transmissão da informação 
entre lugares distantes do mundo. Estes computadores 
denominam-se provedores de acesso, ou seja, permitem o 
acesso de qualquer pessoa que com eles se conecte ao 
acervo mundial de informações de outros provedores que 
conjunta  e  simultaneamente  eles  estão  ligados  à  rede. 
Juridicamente é grande a tentativa de normatizar o uso 
da  internet,  seja  com  regras  de  comportamento,  seja 
tipificando determinadas condutas. Todo o problema que 
surge fulcra-se na questão da territorialidade da lei, uma 
vez que o denominado ciberespaço é uma dimensão ideal, 
ou seja, não existe em si mesmo, sendo apenas o canal 
por onde fluem os contatos eletrônicos que permitem, por 
exemplo, que alguém na Indonésia copie dados sigilosos 
do Governo Nigeriano sem sair de casa.

Apesar de certa discussão, alguns veem, na pesquisa de Vanevaar 

Bush,  em  1945,  em  que  descreve  uma  máquina  de  nome  MEMEX,  o 

nascimento do conceito de  hipertexto e o da possibilidade de navegar entre 

documentos por citações (links). 
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Vinte  e  quatro  anos  depois,  em  1969,  ocorre  a  primeira 

transmissão  integrada,  promovida  pela  Agência  de  Projetos  de  Pesquisa 

Avançada  (DARPA)  e  a  rede  de  computadores  Arpanet,  que,  no  final  do 

mesmo ano, já unia quatro cidades. 

Em 1974,  Vint  Cerf  e  Bob  Kahn desenvolveram o  protocolo  de 

comunicação, o TCP/IP, além de criarem a designação internet, mas sempre 

com a tradição de desenvolverem protocolos (ou linguagens) de comunicação 

de forma aberta.

Em 1983, mudou-se o protocolo de forma geral,  passando a ser 

adotado o básico, o TCP/IP.

Em 1991, Tim Berners-Lee, um físico frustrado com a limitação da 

internet, cria e lança os protocolos  www (world wide web – teia mundial), 

infraestrutura que é criada com a rede mundial.  Não demora, a empresa 

NCSA lança o mosaic, primeiro programa que transforma o visual gráfico da 

navegação.

No Brasil, em janeiro de 1991, a internet começa a chegar, sendo 

que os primeiros a conseguirem endereços foram: PUC do Rio de Janeiro, 

pelo  Professor  Michael  Stanton,  (rede  classe  B  139.  82.*.*.);  Unicamp 

(143.106.*.*; USP (143.107.*.*); Fapesp (143.108.*.*), graças aos professores 

Demi  Getschko,  Geraldo  Lino  de  Campos  e  Alberto  Courrege  Gomide, 

pioneiros na navegação.

Inobstante a pequena descrição histórica, é importante ventilar e 

ter como ponto de partida a forma de criação da internet. 

O  sistema  é  aberto,  ou,  na  definição  jornalística  de  Humberto 

Baptista,

desenvolvimento aberto quer dizer que qualquer pessoa, 
realmente qualquer pessoa pode participar na definição 
dos tipos de carro e estrada que farão parte da rede. Não 
existe restrição ou impedimento para se ler ou usar as 
regra de  internet.  Este  espírito  colaborativo é  tão forte 
que os documentos que definem a rede são conhecidos 
como “Pedido de Comentários” (RFC na sigla em inglês).6

6 O  Estado  de  São  Paulo.  Caderno  de  Informática,  1º.NOV.2004.  Disponível 

em:<http://www.sulradio.com.br/destaque_internet_35_anos.asp>. Acesso em: jan.2009.
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Isso  quer  dizer  que  a  forma  de  criação  e  a  consequente 

manutenção  do  sistema  teve  como  base  um  recurso  eletrônico  aberto, 

passível de acesso por todo ser humano. Ou seja, foi criado com base no que 

se  acredita  ser  melhor  para  a  Humanidade,  como  um  serviço  de  fácil 

concretização,  possível  a  todos  que  quisessem  fazer  uso  dele.  Enquanto 

desenvolvimento  humano  em  sentido  geral,  esse  fenômeno  trouxe  tanto 

benefícios quanto malefícios.

Nesse  novo  contexto,  emerge  a  importância  da  previsão  legal, 

principalmente no que se refere ao uso, à prevenção, à proteção e à solução 

de  conflitos  originados na internet  ou por  ela  perpetuados.  Por  exemplo, 

quanto à transmissão de dados, à criação e à manutenção de sites. Disso 

também decorre uma necessária reformulação do Código Penal Brasileiro, 

para que possa abranger os tipos penais contemporâneos.

Segundo dados do Congresso Nacional, desde 1996, tramitam mais 

de 200 (duzentos) projetos de lei sobre propriedade intelectual, nomes do 

domínio,  comportamento  do  usuário,  proteção  de  dados,  privacidade, 

proteção  de  crianças  e  adolescentes,  liberdade  de  expressão,  tributos, 

consumidor e comércio eletrônico, inclusão digital, publicidade, classificação 

de conteúdo e governo eletrônico. 

Como exposto, a forma de criação e de funcionamento da Internet 

propõe o acesso indiscriminado à informação, objetivo que, inegavelmente, 

traz a possibilidade de maior armazenamento de dados, bem como a sua 

difusão, pelos mais variados meios de comunicação. Se, por um lado, vem 

alterando a visão e a própria tradição do comércio, de outro, também vem 

propiciando novas formas de crimes e de ilícitos civis, de violações ao direito 

de imagem e de indiscutíveis violações a direitos autorais e patrimoniais, 

assim como infindáveis problemas fiscais e tributários
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CAPÍTULO II – DOCUMENTO E DOCUMENTO ELETRÔNICO

O documento é um instrumento de manifestação de uma pessoa 

sobre um fato ou negócio e presta-se a representá-la perante outra pessoa 

ou um grupo de pessoas.

Nesse sentido, sua conceituação se faz necessária para precisar a 

solução  processual  do  contrato  firmado  eletronicamente,  o  que  permitirá 

melhor  análise  da  espécie  contrato  eletrônico,  bem  como  de  seus 

desdobramentos no mundo jurídico.

Há  quem  distinga  documento  de  instrumento, 
aquele de força relativa, casual, em matéria de prova, e 
este com maior força probante. Todavia, na prática, não 
há  muita  razão  para  essa  distinção.  V.  instrumentos 
públicos e instrumentos particulares. Documento seria o 
gênero e instrumento a espécie. Documento é todo escrito 
público ou particular que não foi feito especialmente para 
provar a existência ou formação de um ato, que não teve 
por  objetivo  preconstituir  uma prova.  Instrumento  é  a 
prova preconstituída da formação ou existência  de  um 
ato. (ENCICLOPÉDIA LEIB SOIBLEMAN, 1998)

Do  latim  documentum,  significa  mostrar indicar.  No  conceito  de 

CHIOVENDA (1969), “documento, em sentido amplo, é toda representação 

material destinada a reproduzir determinada manifestação do pensamento, 

como  uma  voz  fixada  duradouramente”.  SANTOS  (1997)  acrescenta  sua 

força perante terceiros e em juízo depende da sua idoneidade.

Referida idoneidade é vital  ao documento para conferir-lhe valor 

probante. No caso de contrato, está relacionada diretamente à expressão da 

vontade das partes em firmar o negócio jurídico celebrado, de modo a lhe 

conferir validade e, por consequência, eficácia.

O  documento  denominado  eletrônico  muito  pouco  difere  do 

documento  tradicional,  pois  ambos  igualmente  comprovam  determinado 

fato.  Ou  seja,  o  documento  eletrônico  revela,  como  acontece  com  o 

documento tradicional, determinado fato, que pode, ou não, ter relevância 

jurídica. 
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Disponíveis em meios protegidos, serão infinitamente válidos, com 

remota  possibilidade  de  virem  a  sofrer  qualquer  alteração,  desde  que 

atendidos  os  preceitos  técnicos  específicos.  Mas  sempre,  ainda  que 

dependentes de um programa de computador para sua exteriorização,  os 

documentos eletrônicos representam determinados fatos.

Apesar de prevalecer a noção de que a internet, os bancos de dados 

e  os  meios  eletrônicos  sejam  virtuais,  todos  os  dados  existem  de  fato, 

concretamente,  de forma física  (E=mc²),  sendo correspondentes aos bytes 

que estão armazenados no computador. Esse é um aspecto importante a ser 

observado e concretamente esclarecido ao operador do Direito. 

Insiste-se  que  não  se  trata  de  abstração  dos  dados  porque 

imperceptíveis a olho nu, mas sim que eles existem concretamente. Ou seja, 

virtuais, na Internet, restam, apenas a concepção e a impressão de quem 

“navega”.  Os  dados  podem  ser  localizados  no  hardware  e,  finalmente, 

utilizados como meio de prova. Também podem ser perfeitamente exauridos, 

com as devidas adaptações tecnológicas, tal como acontece, por exemplo, no 

meio tradicional da análise grafotécnica de um título de crédito subscrito 

pelo sujeito de direito. 

Da  mesma  forma,  por  perícia  eletrônica,  pode-se  estabelecer  o 

momento  em  que  foi  firmado  o  contrato  eletrônico,  por  que  acesso  e 

computador  (IP)  vieram  tal  comando  eletrônico,  podendo-se,  por 

consequência, verificar a manifestação da vontade do contratante.

Relevante,  ainda,  a  correta  conceituação  de  documento,  para 

estudo do melhor alcance processual do contrato eletrônico, seja na análise 

da sua executividade,  passando pelo  uso  da ação de  conhecimento  e  de 

execução, seja na da ação monitória.

A previsão legal do documento eletrônico encontra-se no tanto no 

Código Civil (artigo 225) quanto no Código de Processo Civil (arts. 154 § 2º; 

365, incs. V e VI; e 556, parágrafo único).7

7 CC,  art.  225.  "As  reproduções  fotográficas,  cinematográficas,  os  registros 
fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos 
ou coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes 
impugnar a exatidão".
CPC,  art.  154,  §2º.  "todos  os  atos  e  termos  do  processo  podem  ser  produzidos,  
transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico".
CPC, art. 365. “Fazem a mesma prova que os originais:
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Já  existe  doutrina  nacional,  clara  e  dominante,  que  assegura 

idêntico  valor  ao  documento  eletrônico  e  ao  documento  tradicional, 

especialmente quando aquele se faz revestido de programa que reproduz a 

assinatura  digital  do  sujeito  de  direito,  também denominada  criptografia 

assimétrica.

Os  Ministros  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  acolhiam  os 

documentos eletrônicos antes da Lei nº 11.490/2006, como se pode ver do 

voto da lavra do Ministro Teori Albino Zavascki:

a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em 
diversas  hipóteses,  já  prestigiava  as  informações  e  os 
documentos obtidos através de publicação eletrônica. Por 
exemplo:  esta  mesma  Corte  Especial  considerou  (a) 
comprovado  o  dissídio  jurisprudencial  quando  o 
paradigma colacionado foi retirado do site do STJ (EREsp 
430.810⁄MS,  Corte  Especial,  acórdão  relatado  Min. 
Fernando Gonçalves, DJ de 09.02.2005); e considerou (b) 
tempestivo o recurso interposto antes da publicação da 
decisão recorrida no órgão oficial, mas já veiculada pela 
internet  (AgRg  nos  EREsp 492.461⁄MG,  Corte  Especial, 
acórdão  relatado  pela  Min.  Eliana  Calmon,  DJ  de 
23.10.2006),  o que significa,  sem sombra de dúvida,  a 
consagração do cunho oficial desses documentos. Nessa 
linha,  há  precedentes  considerando  como  justa  causa, 
para  efeito  do  art.  183  do  CPC,  o  equívoco  nas 
informações  processuais  prestadas  eletronicamente 
(REsp  390.561⁄PR,  1ª  T.,  Min.  Humberto  Gomes  de 
Barros, DJ de 26.08.2002; REsp 557.103⁄MG, 2ª T., Min. 
Franciulli Netto, DJ de 09.08.2004; REsp 538.642⁄RS, 4ª 
T., Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 28.10.2003). Também 
em sede normativa,  o STJ conferiu foro de oficialidade 
aos  documentos  por  ele  disponibilizados  em  seu  site” 
[Embargos  de  Divergência  em  REsp  nº  695.214  -  RJ 
(2007⁄0241422-0)]

V - os extratos digitais de bancos de dados, públicos e privados, desde que atestado pelo 
seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na 
origem;
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando 
juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e 
seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados 
públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração 
antes ou durante o processo de digitalização."

CPC, art. 556, parágrafo único. “Os votos, acórdãos e demais atos processuais 
podem ser registrados em arquivo eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na 
forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não 
for eletrônico".
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Os  elementos  caracterizadores  dos  documentos  eletrônicos, 

capazes  de  lhes  conferirem idoneidade,  são  inúmeros,  tal  como  se  pode 

comprovar pelo relatório do Ministro Luis Felipe Salomão: “não há sequer o 

cabeçalho  e  o  rodapé  que,  em  regra,  estão  presentes  em  documentos 

extraídos da Internet, o que indica ter a agravante se valido de recursos de 

um editor de textos” (AgRg no Ag 1251998/SP, Corte Especial, julgado em 

15/09/2010, DJe 19/11/2010).

Pode-se considerar pouco importante o suporte do documento, seja 

ele  fixado  na  tradicional  tecnologia  do  papel,  entalhado  em  pedra  ou 

madeira, seja gravado em mídia eletrônica, pois não afasta a sua principal 

finalidade: a representação de determinado fato ou de certa manifestação da 

vontade, que pode, ou não, ter relevância no mundo jurídico.

A despeito da noção de fragilidade do meio eletrônico, que também 

foi estabelecida pelo senso comum por características próprias do suporte 

tecnológico,  sua forma de disseminação, entre outras peculiaridades, não 

afasta  a  condição  de  documento.  O documento  eletrônico  existe  de  fato, 

apenas diferindo na sua base física  e na sua exteriorização, diferente da 

apresentação corpórea do documento tradicional. No entanto, em comum e 

em geral, ambos obedecem ao princípio da liberdade da forma.

Inegável  que, na melhor conceituação, o documento reflete  uma 

verdade  para  o  mundo  do  Direito,  algo  que  é  aceito  como  meio  para 

reconhecimento de um fato. O contrato eletrônico, assim, apesar de contar 

com suporte diverso do papel e não ser tangível, existe materialmente, como 

outro documento qualquer, reconhecendo-se a sua existência dentro do meio 

eletrônico.
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CAPÍTULO III – CONTRATOS ELETRÔNICOS

O uso de meios eletrônicos diversos que sintetizassem a vontade de 

dois sujeitos de direito, no sentido de estabelecerem direitos e obrigações, no 

mais puro negócio jurídico de natureza contratual, nunca foi exclusivo da 

internet, já sendo anteriormente praticado pela utilização do fax ou do telex. 

Talvez a única diferença significativa entre a primeira e os demais esteja no 

fato  de  que  a  Internet  permite  armazenar  o  contrato  firmado  em  seus 

sistemas, enquanto os outros dois meios sempre disponibilizam o contrato 

em meio corpóreo, em papel.

Assim, o contrato eletrônico não difere do contrato típico, aceito 

pelo ordenamento jurídico, requerendo, de igual modo ao contrato impresso, 

por  disposição legal,  participação de duas ou mais pessoas,  objeto  lícito, 

capacidade civil de contratar, livre manifestação da vontade, excetuados os 

casos que exigem forma especifica, prevista em lei.

É  certo  que  o  contrato  eletrônico  não  é  um  novo  instrumento 

contratual,  posto  que  apenas  dispõe  de  condições  próprias.  Mas  é  um 

contrato, um negócio jurídico como qualquer outro definido e proposto na lei 

civil,  aplicando-se,  ainda  que  de  forma  diferenciada,  a  Teoria  Geral  dos 

Contratos. 

Para  GLANZ  (1998),  contrato  eletrônico  é  aquele  celebrado  por 

meio de programas de computador ou aparelhos com tais programas.

WIELEWICK (2001)  define  contrato  eletrônico  como instrumento 

obrigacional  de  veiculação  digital.  É  toda  espécie  de  signos  eletrônicos 

transmitidos  pela  internet  e  que  permitem a  determinação  de  deveres  e 

obrigações jurídicas.

A conceituação de contrato eletrônico de GLANZ parece-nos mais 

apropriada, pois não é  condição necessária a sua origem internauta. Por 

exemplo, nos dias de hoje, um correntista pode aderir a um mútuo ou a um 

contrato  de  seguro  diretamente  no  caixa  eletrônico,  em  uma  agência, 

bastando, para tanto, acessar sua conta bancária, sem a necessidade do uso 

direto da internet, ainda que se possa discutir que esse meio de contratação 
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eletrônica seja derivado do sistema de rede do próprio banco (intranet). Mas 

ainda que tenha uma semelhança com a internet (em que há uma interação 

de redes e protocolos de transmissão), a intranet opera num âmbito restrito 

e particular.

Em tese, o contrato eletrônico não exclui a vontade da instituição 

financeira  contratar.  Ou  seja,  não  há  mácula  ou  defeito  da  vontade. 

Considerado  interpessoal,  o  contrato  eletrônico  dispõe  claramente  da 

vontade de seus signatários, com validade e eficácia, tal como dispõe o artigo 

107 do atual Código Civil Brasileiro8.

A título elucidativo, a investigação da real intenção das partes em 

contratar,  quer  pela  doutrina  romana  antiga  e  clássica,  quer  na  Causa 

Curiana,  passa  pelo  princípio  legal  inglês  denominado  “mãos  abertas”9, 

assim como pelo Código Civil Alemão. Essas fontes embasam a Teoria Geral 

dos  Contratos,  a  mesma  fundamentação  teórica  que  ampara  o  contrato 

eletrônico.

8 Artigo  107  -  “a  validade  da  declaração  de  vontade  não  dependerá  de  forma 
específica , senão quando a lei expressamente a exigir.” 

9 “He who comes to equity must with clean hands.”
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CAPÍTULO IV – AÇÃO MONITÓRIA

No Brasil, a legislação civil não obriga a manifestação expressa dos 

contraentes para concluir o contrato, exceto àqueles contratos a que a lei 

exigir  ou  as  partes  assim  determinarem10.  A  mesma  regra  vale  para  os 

contratos eletrônicos.

No  entanto,  inúmeras  dúvidas  emergiram  do  uso  contínuo  em 

operações de e-commerce. Por exemplo: como se resolve processualmente um 

litígio que envolve o contrato eletrônico e a inadimplência? Seria o caso de 

propositura  da  ação  de  conhecimento,  de  execução  direta  de  título 

extrajudicial, ou, na melhor possibilidade, de uma ação monitória?

No caso, o atual Código de Processo Civil brasileiro divide os tipos 

de  processos  especiais,  os  de  jurisdição  voluntária  e  os  de  jurisdição 

contenciosa,  que,  inobstante  controversa  e  polêmica  divisão,  impõem ao 

procedimento monitório, ou ainda, à ação monitória, o processo especial de 

jurisdição contenciosa.

O  processo  é  o  instrumento  voltado  à  resolução  de  lides  na 

sociedade  civilizada,  em que  cada  polo  da  ação  age  de  acordo  com seu 

interesse próprio. E o sistema jurídico nacional impõe que, mesmo agindo 

em interesse próprio, e utilizando-se de toda e qualquer arma processual 

oferecida por ele (CPC, art. 14), “têm as partes o dever de agir com lisura, 

lealdade e respeito, mas há de se ter à percepção de que evidentemente os 

litigantes sustentam, na absoluta maioria dos casos, posições antagônicas 

(...)”. (cf. VEZZONI) .

Do ranço derivado de antiga e anterior ação decendiária, a ação 

monitória tem, no sucesso europeu, a motivação para a Lei nº 9.079, de 14 

de junho de 1995, com publicação em 17 de junho de 1995,. Com ela, ares 

modernos foram trazidos ao procedimento monitório brasileiro, decorrente, 

sobretudo, da influência das Ordenações Manoelinas e de suas sucessivas 

modificações legislativas.

10 CC, art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação 
expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não 
chegando a tempo a recusa. 
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A  presente  ação  é,  principalmente,  disciplinada  pelos  artigos 

1.102a a 1.102c do Título I, Capítulo XV, do Código de Processo Civil 11. 

Uma década após, entre 2006-7, a lei processual civil passou por 

alteração em mais de 60% (sessenta por cento) de seus artigos, modificação 

que impôs novas regras, tais como a informatização do processo judicial aos 

recursos em geral e,  principalmente,  aos processos de execução, quer de 

títulos judiciais ou extrajudiciais.

O processo monitório veio com o intuito claro de desafogar o Poder 

Judiciário,  assolado  com  infindáveis  processos  de  conhecimento,  assim 

como com a intenção de conferir ao credor uma prestação jurisdicional mais 

rápida e adequada, abstraindo-se muitas das particularidades do processo 

ordinário, o que lhe conferiria,  sobretudo, a celeridade e a adequação no 

procedimento. 

A ação monitória adverte o devedor da necessidade de pagamento, 

sem contraditório  (inaudita  altera  parte),  mas  sem ferir  os  princípios  do 

contraditório e da ampla defesa. 

Nesse sentido, José Rubens Costa considera que a ação monitória 

é instrumento de advertência e repreensão ao devedor, pois com ela se busca 

a  satisfação  do  débito  em  juízo,  sem  uma  sentença  condenatória  de 

conhecimento.  Grosso  modo,  é  um  instrumento  legal  para  proceder  na 

quitação de um débito que não fosse precedido de um título executivo apto a 

atos de execução. Caso contrário, seria necessária a ação de conhecimento, 

a fim de  compor a lide,  por  meio de  uma sentença,  para,  somente após 

seguir os atos de constrição, haver a satisfação do crédito. Conclui o autor 

que ninguém deve se assustar pela ausência do contraditório na constituição 

11 Art. 1.102.a - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova 
escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa 
fungível  ou  de  determinado  bem  móvel.  Art.  1.102.b  -  Estando  a  petição  inicial 
devidamente instruída, o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento 
ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias. Art. 1.102.c - No prazo previsto no artigo 
anterior, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. 
Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 
forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV. § 1º - Cumprindo o réu o mandado, 
ficará isento de custas e honorários advocatícios. § 2º - Os embargos independem de 
prévia segurança do juízo e serão processados nos próprios autos, pelo procedimento 
ordinário.  §  3º  -  Rejeitados  os  embargos,  constituir-se-á,  de  pleno  direito,  o  título 
executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista no Livro 
II, Título II, Capítulos II e IV.
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do título, pois,  se o legislador pode enunciar sem contraditório os títulos 

executivos,  por  que  não  o  poderia  o  juiz,  diante  do  caso  concreto,  após 

criterioso exame12.

Os  doutrinadores  receberam  bem  a  ação  monitória  no 

ordenamento jurídico nacional, assim como o Poder Judiciário. O Professor e 

Desembargador  Ennio  Bastos  de  Barros,  em  1995,  apontava  a  ação 

monitória como disciplina procedimental bastante simples e rigorosamente 

agilizada,  afastando  o  tradicional,  moroso  e  complexo  processo  de 

conhecimento, tendo em vista os interesses dos credores.

A ação monitória tem como causa de pedir uma tutela jurisdicional 

com objetivo de pagamento de valor pecuniário, entrega de coisa fungível ou 

de determinada coisa móvel (CPC 1.102.a). Mas, de fato, o objetivo central 

dessa medida judicial é o de conferir ao título de que dispõe o sujeito de 

direito a força de executividade que, por qualquer motivo, não lhe assiste, 

seja  por  ausência  de  algum  aspecto  formal,  seja  intrínseco  aos  títulos 

extrajudiciais.  Por  isso,  considera-se  a  ação  monitória  uma  ação  de 

acertamento.

Reiteram-se importantes manifestações doutrinárias que analisam 

o procedimento processual correspondente à ação monitória, muito útil ao 

estudo do contrato eletrônico, como seguem:

a) SILVEIRA e LEAL (2001):

Agora  com  o  advento  deste  novo  diploma  legal, 
inserido na parte destinada aos procedimentos especiais 
de jurisdição contenciosa, aquele que tiver em seu poder 
título  injuntivo  (documento  com  força  executiva 
inocorrente),  pode  se  valer  desta  forma  de  tutela 
jurisdicional diferenciada (a expressão é usada por JOSÉ 
ROGÉRIO  CRUZ  E  TUCCI,  no  seu  Processo  Civil, 
Realidade e Justiça – 20 anos do CPC, editora Saraiva), 
que tem como função precípua a de permitir a formação 
do título executivo de maneira célere e eficiente.

12  Ação Monitória. Revista Bis. São Paulo: Saraiva, set./out. 1995, p. 16.
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b) CARVALHO NETTO (2001): 

A  pressão  causada  pela  insatisfação  trazida  pela 
demora  das  decisões judiciais,  calcanhar-de-Aquiles  do 
Poder Judiciário, sem que culpa lhe caiba, considerando 
a  mole  de  ações  judiciais,  os  arcaicos  procedimentos, 
permitindo  recursos  intermináveis,  fruto  de  uma 
dogmatização  ultrapassada,  a  merecer  desmistificada, 
obrigou o legislador, como já se disse, a imaginar, criar 
mecanismos de  aceleração ,  entre  os quais  se inclui  o 
processo monitório.

c) DE PLÁCIDO E SILVA (1987):

Do  latim  monitio,  de  monere (advertir,  avisar)  na 
significação jurídica, e em uso antigo, era o aviso ou o 
convite  para  vir  depor  a  respeito  de  fatos  contidos  na 
monitória.  A monitória,  assim, era a carta de aviso ou 
intimação  para  depor.  Na  terminologia  do  Direito 
Canônico,  é  a  advertência  feita  pela  autoridade 
eclesiástica a uma pessoa, para que cumpra certo dever 
ou não pratique um ato, afim de que evite a sanção ou a 
penalidade  a  que  está  sujeita,  pela  omissão  ou  ação 
indicadas.

d) CRUZ E TUCCI (1997): "ação monitória consiste no meio pelo 

qual o credor de quantia certa ou de coisa determinada, cujo crédito esteja 

comprovado  por  documento  hábil,  requerendo  a  prolação  de  provimento 

judicial consubstanciado, em última análise, num mandado de pagamento 

ou entrega de coisa, visa obter a satisfação do seu direito." Para o mesmo 

doutrinador,

o  procedimento  monitório  é  recomendado  para 
litígios que não contenham questões de alta indagação, 
vale  dizer,  para aqueles em que a matéria contenciosa 
seja  relativamente  simples,  como,  e.g.,  a  cobrança  de 
honorários por profissionais liberais; a cobrança fundada 
em extratos autênticos de livros contábeis, ou em títulos 
cambiais que, dado carecerem de um requisito formal ou 
por estarem prescritos, não ostentam eficácia executiva, 
etc.
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e) MARCATO (1998) conceitua a ação monitória como sendo

um  processo  misto,  integrado  por  atos  típicos  de 
cognição,  em  alguns  aspectos  parecidos  com  tantos 
outros  que  permeiam  o  sistema  processual,  bastando 
lembrar, a título de ilustração o processo de despejo e os 
processos  possessórios,  no  quais,  esgotada  a  fase  de 
cognição  e  obtida  a  sentença  de  mérito,  passa-se 
imediatamente à execução (execução  lato sensu), sem a 
necessidade de instauração de um novo processo. Trata-
se, em suma, de um processo que se desenvolve segundo 
a postura assumida pelo réu.

Segundo  doutrina  maior  e  própria  e  remansosa  jurisprudência, 

firmou-se o entendimento de que é título monitório o documento escrito sem 

eficácia executiva, mas, desde que apresente liquidez e certeza, é o título que 

enseja a ação monitória ter clara natureza de processo cognitivo, conforme 

pronunciamento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  Recurso  Especial 

208.870-SP, de relatoria do Ministro Sávio de Figueiredo. 13

Tal procedimento é um meio alternativo, disponível ao credor que 

não tem segurança da existência dos requisitos intrínsecos e extrínsecos à 

ação  de  execução.  Eventual  dúvida  do  credor  se  funda,  apenas,  na 

executividade  da  obrigação,  e  não  no  receio  de  vê-la  reconhecida 

judicialmente,  tal  como decidido pelo Desembargador João Carlos Branco 

Cardoso, ao relatar decisão do antigo Tribunal de Alçada do Rio Grande do 

Sul 14.

O que vem sendo tratado, de forma reiterada, pela jurisprudência é 

a  necessária  existência  de  um  documento  escrito  que  traga  a 

verossimilhança de um débito firmado por determinado sujeito de direito.

Daí decorre um dos primeiros problemas à solução processual dos 

13 REsp 208.870-SP, Relator Ministro Sávio de Figueiredo, j. 08.06.1999: “A ação 
monitória  tem a natureza  de  processo cognitivo  sumário  e  a  finalidade de  agilizar  a 
prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização em nosso sistema ao credor que 
possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 1.102.a 
do CPC”.

14 Ap. Civ. Nº 195196498, Canoas, 5ª Câm., J. 07.03.96: “Se o credor, dispondo de 
prova escrita,  entende não ser ela titulo executivo extrajudicial,  pode optar pela ação 
monitória,  ainda que o julgador  tenha entendimento  contrário quanto  à natureza  do 
título. Não se pode obrigar o credor a trilhar a via executiva quando ele tem dúvida sobre 
a liquidez e a certeza do titulo, valendo-se da ação monitória. Sentença desconstituída. 
Apelo provido”.
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contratos  eletrônicos,  posto  que  já  esbarram  na  impossibilidade  de 

execução, por não constituírem, na maioria das vezes, título extrajudicial, a 

não ser que a obrigação estabelecida entre as partes tenha sido firmada por 

assinatura assimétrica e esteja acompanhada da firma de testemunhas que 

também assinem digitalmente o documento.

A prova escrita,  exigida pelo  CPC, art.  1.102.a,  refere-se a todo 

documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo, permite 

ao órgão judiciário deduzir, por presunção, a existência do direito alegado 15. 

Alguns autores, claramente estabelecem a prova documental como gênero, 

enquanto classificam a prova escrita como espécie. Daí, não haver confusão 

entre prova escrita e prova documental, pois esta é mais ampla: toda prova 

escrita é prova documental, mas nem toda prova documental é prova escrita.

De um lado, a jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que, 

para viabilizar a ação monitória, a prova escrita deve ser suficiente em si 

mesma, não sendo hábil a tal fim o mero começo de prova escrita 16. 

Há  notícias  de  diversos  casos  de  cobrança  de  honorários  de 

advogados e profissionais de saúde, como médicos e dentistas, em que já 

foram  aceitos  outros  documentos  que  não  necessariamente  escritos  e 

assinados pelos devedores, tais como peças processuais e exames clínicos, 

respectivamente.

Há quem assemelhe a ação monitória à ação cominatória (CPC, art. 

461),  que  segue  o  rito  do  procedimento  ordinário.  É  equivocado  tal 

entendimento, pois a diferença entre ambas é clara: ao contrário da ação 

cominatória, na ação monitória, não há espaço para uma ampla cognição 

acerca da prova do direito do autor, uma vez que o procedimento trazido pela 

Lei nº 9.079/95 prima pela simplicidade. 

Em síntese,  na ação monitória,  o  autor que possuir  documento 

escrito sem eficácia de título executivo pode propor a ação monitória (CPC, 

art. 1.102.a), a que o réu é citado para, no prazo de quinze dias, pagar ou 

opor embargos (CPC, art.  1.102b). Não oferecidos os embargos, constitui-se, 

de pleno direito, título executivo judicial e segue-se à constrição judicial. Se 

opostos,  os  embargos  suspendem  a  execução  e  aquela  ação  segue  o 

15 RJ 238/67.
16 REsp 180.515-SP, Ministro Barros Monteiro.
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procedimento ordinário.

Portanto,  há  uma distinção entre  as  duas ações  (cominatória  e 

monitória),  sendo  que  esta,  em  tese,  privilegia  o  credor  com  um 

procedimento mais célere.
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CAPÍTULO V  –  CONTRATOS ELETRÔNICOS E FUNDAMENTO PARA AS AÇÕES 

MONITÓRIAS

Actus iuridicus dicitur qui iura et obrigationes concernit 17
.

A manifestação da vontade do sujeito de direito deveria bastar para 

demonstrar  que  ele  efetivamente  procurou  a  aquisição  de  um  Recurso 

desprovido.(Apelação com revisão nº6043464 TJSP para demonstrar que ele 

tenha, por qualquer modo, firmado determinado negócio jurídico por meios 

eletrônicos. 

Porém, o legislador que elaborou e aprovou a lei que criou a ação 

monitória, em 1995, não estava afeito às novas tecnologias de comunicação 

e  ao  novo  mundo  que  emergia  das  telas  do  computador,  no  que  já  era 

conhecido  como  internet,  ainda  que  com   inúmeros  projetos  de  lei 

tramitando para a regulamentação da rede de computadores. 

Ao descrever  a necessidade de  documento escrito e  reconhecido 

pelo devedor,  o  legislador acabou,  num primeiro momento,  por afastar a 

possibilidade  de  usar  a  ação  monitória  em casos  em que a  prova  é  um 

documento eletrônico, cabendo às partes procurarem pelo processo próprio 

de conhecimento. 

De  uma  maneira  geral,  há  por  parte  dos  tribunais  brasileiros, 

provavelmente  influenciados  pela  doutrina  italiana,  uma  abertura  maior 

para o que pode ser considerado prova como título monitório, muitas vezes, 

despido  da  característica  de  ser  produzido  em  contraditório  absoluto, 

aceitando-se, por exemplo, procurações firmadas por clientes de advogados, 

em que fica consignado o valor dos honorários, ou ainda, apresentando-se 

cartas e fax recebidos, com a concordância do valor consignado a uma ou 

17 É ato jurídico tido que relativo a direitos e obrigações, “A la aun muy vaga y general 
definición de Nettelbladt: "actus iuridicus dicitur qui iura et obligationes concernit", sucede 
la de su discípulo Dabelow: "Man versteht darunter [sc. rechtliche Handlungen o rechtliche 
Geschäfte]  erlaubte  menschliche  Handlungen  welche  gegenseitige  Rechte  und 
Verbindlichkeiten  zum  Gegenstand  haben”.  Apud GUZMAN  BRITO,  Alejandro.  Para  la 
historia de la formación de la Teoría General del Acto o Negocio Jurídico y del Contrato, IV:  
Los orígenes históricos de la noción general  de Acto o Negocio Jurídico.  Rev. estud. hist.-
juríd.,  Valparaíso,  n.  26,  2004.  Disponível  em  <http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0716-54552004002600007&lng=es&nrm=iso>.  Acesso  em: 
jul.2011.
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outra prestação de serviço. 

É  o  mesmo  critério  para  executar  honorários  de  médicos  e 

dentistas,  cujas  cartas  de  internação,  prontuários  hospitalares,  dentre 

outros, são aceitos como prova material do fato constitutivo e da liquidez do 

crédito,  mesmo  que  esse  documento,  de  forma  inicial,  não  tenha  sido 

produzido para essa finalidade.

Aos contratos eletrônicos formalizados diuturnamente, ainda que 

não formalizados com a certificação digital ou com outro meio de assinatura 

eletrônica,  tampouco  sem  a  subscrição  de  duas  testemunhas,  impõe-se 

como mais adequado, ainda que sem um exame acurado e num primeiro 

momento, o processo de conhecimento para a solução do conflito.

Mas,  então,  seria  a  monitória  um  meio  mais  atrativo  e  mais 

favorável  do  que  o  processo  de  conhecimento?  Ou  melhor:  o  contrato 

eletrônico pode ser considerado um meio de prova a fundamentar o processo 

monitório? Em que circunstância?

Segundo MARIONI (1998), o legislador da reforma processual de 

1995 apostou no procedimento monitório como técnica destinada a evitar o 

custo  do  procedimento  ordinário  e  capaz  de  propiciar  a  aceleração  da 

realização dos direitos.

Na tutela monitória, o direito existe e é certo, carecendo apenas de 

exigibilidade.

O Desembargador Mendes Gomes, do extinto Segundo Tribunal de 

Alçada Civil  de  São Paulo,  em um voto,  ofereceu importante  subsídio  ao 

considerar que a ação monitória prescinde da existência de um documento 

emanado pelo devedor, declarando a existência da obrigação 18 .

Apenas  a  título  elucidativo,  não  existindo  um  título  executivo 

líquido, certo e exigível, o melhor processo aplicável seria o de conhecimento, 

evitando-se  maiores  discussões  e,  até  mesmo,  afastando-se  intermináveis 

discussões e alegações de cerceamento de defesa e violação dos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, cuja sentença de 

18 “Para  propor  a  ação  monitória,  exige  a  lei  prova  escrita  da  obrigação  a  ser 
cumprida. E, por prova escrita, entende-se qualquer documento firmado pelo devedor, 
onde ele declare a obrigação a cumprir, mesmo que não tenha essa finalidade” (Ap. S/ 
rev. vº 631285-0/3, 11ª Câmara de Julgamento).
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mérito possibilitará uma resposta final à pretensão formulada pelo credor, 

em sua peça inicial.

O procedimento  monitório  ou  injuntivo,  considerado por  muitos 

um procedimento intermediário entre o cognitivo e o executivo, é um antigo 

remédio processual, largamente utilizado no direito europeu, e introduzido 

em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.079/1995.

Como  visto,  o  requisito  é  que  a  parte  demandante  tenha  um 

documento que revele certeza relativa e possível segurança de seu direito, o 

que, teoricamente, inviabilizaria a oposição ou a impugnação por parte do 

demandado à pretensão do autor:

a  prova  escrita  exigida  pela  lei  deve,  portanto,  ser 
completa, no sentido de justificar plenamente o pedido de 
injunção,  podendo  o  juiz,  diante  de  sua  insuficiência, 
permitir ao autor, quando muito, a sua complementação, 
no prazo para tanto assinado, sob pena de indeferimento 
da  petição  inicial  (CPC,  arts.  283,  284  e  295,  VI, 
conjugados, do CPC). De modo algum estará autorizado, 
no entanto, a suprir a suficiência da prova escrita através 
de  provas  orais  (testemunhos  e  interrogatórios),  seja 
porque  essa  possibilidade  acarretaria  a  inversão  do 
procedimento (pois só haverá instrução probatória se e 
quando opostos os embargos ao mandado), seja porque, 
mostrando-se insuficiente a prova escrita e não podendo 
ser oportunamente complementada pelo autor, impor-se-
á, como dito, o puro e simples indeferimento da petição 
inicial. (MARCATO, 1999)

Atualmente,  a  prova  do  crédito  a  ser  oferecida  em juízo,  como 

fundamento de ação monitória, deve ser em meio físico, em papel. Se a prova 

é um documento eletrônico, deve trazer as características a ele inerentes, 

para ter valor probante. Há casos em que o documento eletrônico possui 

assinatura das partes e é aceito em juízo como prova da constituição do 

crédito, como notas promissórias expedidas e assinadas por meio eletrônico

19. 

Os documentos eletrônicos que não possuem assinatura digital, ou 

que não sejam contratos eletrônicos, assinados ou não digitalmente, podem 

19 Ap. Cível nº  Nº 0353318-0, Relator Desembargador Ruy Francisco Thomaz.
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dar prova de crédito em ação monitória?

Há julgadores que não aceitam o contrato eletrônico como prova de 

crédito, como se pode ver pelo do Desembargador Getúlio Moraes Oliveira, 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “o contrato eletrônico que não se 

torna  expresso  através  de  documentos,  não  autoriza  a  utilização  da 

monitória” (Apelação nº 2003.01.035223-4, 4ªTurma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal).

Outros não aceitam o documento eletrônico como prova do crédito 

para  ensejar  a  monitória,  como  o  Desembargador  Irineu  Pedrotti,  do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, que não aceitou ação monitória baseada 

em declaração do devedor, oriunda de correspondência eletrônica (e-mail). 

(cf. Apelação nº 916.009-0/2, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2007, 

v. 10601).

A dinâmica da vida moderna impõe ao julgador diuturna revisão de 

seus conceitos. Nesse ponto, pertinente relembrar a célebre lição de Norberto 

Bobbio:

A  nossa  vida  se  desenvolve  em  um  mundo  de 
normas.  Acreditamos  ser  livres,  mas,  na  realidade, 
estamos envoltos em uma rede muito espessa de regras 
de conduta que, desde o nascimento até a morte, dirigem 
nesta ou naquela direção as nossas ações. A maior parte 
destas regras já se tornaram tão habituais que não nos 
apercebemos mais da sua presença.20

Ora,  como  desconsiderar  os  documentos  eletrônicos  (extratos 

bancários,  comprovantes  de  depósito,  transferências  eletrônicas  e,  até 

mesmo, contratos de empréstimo e de outras naturezas firmados quer entre 

instituições  bancárias  e  seus clientes,  quer  firmados entre  correntistas e 

bancos em caixas eletrônicos ou em serviços de homebanking) como meio de 

prova se, na vida real, eles têm valor para as pessoas e, normalmente, são 

aceitos? Como desconsiderá-los como fundamentos das ações monitórias, 

sem a necessidade de processo próprio de conhecimento?

O Ministro Eduardo Ribeiro, em solução conciliadora, defende que,

20 Norberto  Bobbio,  Teoria  da  norma  jurídica.  Trad.  Fernando  Pavam Baptista  e 
Ariani Bueno Sudatti. Local: editora, ano, p. 24.
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embora na ação monitória não se requeira a comprovação 
da certeza, exigibilidade e liquidez do débito nos moldes 
do processo de execução, essa prova deve ser feita, ainda 
que  indiretamente  e  por  meio  de  cognição  sumária, 
mediante os documentos que instruem a inicial e atestam 
a  narrativa  nela  contida,  pois  o  seu  objetivo  é  a 
constituição  de  título  executivo  que  só  pode  ser 
alcançada  com  a  indicação  precisa  do  valor  que  se 
pleiteia.21

 

A análise dos julgados, à luz da legislação em vigor, permite-nos 

compreender  que  o  problema  da  aceitação  do  documento  e  do  contrato 

eletrônicos,  em  juízo,  está  relacionado  à  dificuldade  que  os  julgadores 

possuem para aferirem a veracidade do documento, se eletrônico ou não, 

uma vez que o legislador deixou ao critério do magistrado a determinação do 

que é documento hábil a ensejar a monitória.

A doutrina já consolidou o documento escrito e com a manifestação 

expressa  do  devedor  como documento  hábil  a  ensejar  a  ação  monitória, 

inclusive o eletrônico.

Em algumas decisões,  os  julgadores  deixaram transparecer  que 

aceitam  o  documento  eletrônico,  constituindo-se  em  verdadeiro  contrato 

eletrônico (simples e  tradicional compra de produto ou, até mesmo, um e-

mail confessando determinada divida). Contudo, há uma  preocupação dos 

Tribunais quanto à forma de exteriorização do contrato eletrônico.

A tese de exteriorização do contrato eletrônico, uma vez levada a 

sua simples impressão, já é aceita em juízo, também como equivalente ao 

seu conhecimento pelo tradicional meio escrito (papel).22

O meio eletrônico tem características próprias de exteriorização e 

validação. Em meio físico, ou seja, a simples impressão de um documento 

eletrônico implica que o ônus probatório recai sobre o autor. Mesmo sem 

nenhuma  iniciativa  de  prova,  o  réu  ganhará  a  causa,  se  o  autor  não 

demonstrar  a  veracidade  do  fato  constitutivo  do  seu  pretenso  direito 

(THEODORO JÚNIOR, 1998). 

Assim, em primeiro momento, por aplicação do art. 332 do Código 

21 REsp 147.548/MG.
22 Agravo de Instrumento n. 48218-1/180, Tribunal de Justiça de Goiás.
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de Processo Civil23, combinado com o artigo 225 do Código Civil Brasileiro, 

verificada  a  verossimilhança  de  pretensa  dívida,  sem  força  executória, 

representada  pelo  documento  eletrônico,  ou  ainda,  que  simplesmente 

impresso e acostado aos autos, sem a necessidade preliminar de um laudo 

técnico, cabe o recebimento da ação monitória, previamente fundamentada, 

transportando ao devedor a obrigação de impugnar o documento e discutir, 

eventualmente,  a própria relação litigiosa estabelecida.

Outro aspecto importante no exame do documento eletrônico, até 

mesmo para servir ou não de fundamento a ação monitória, está na forma e 

na característica de sua criação e de sua aplicação técnica. 

Mas é certo que um contrato eletrônico, ou mesmo o envio de um 

e-mail, usando um certificado digital, terá maior certeza e confiabilidade do 

que  uma  simples  compra  eletrônica,  com  uso  de  login e  senha,  em 

determinado  site  de  venda  de  produtos  na  internet,  pela  regra  do  não 

repúdio.

23 CPC 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que 
não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se 
funda  a  ação  ou  a  defesa.  Art.  225  Código  Civil.  As  reproduções  fotográficas, 
cinematográficas,  os registros fonográficos e,  em geral,  quaisquer outras reproduções 
mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 
contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os negócios realizados em meio eletrônico, com ou sem o uso da 

internet, é uma realidade em nosso país, há anos. Também é sabido que a 

inadimplência na contratação dos serviços e na compra de bens ocorre com 

frequência,  cuja solução,  muitas vezes,  depende da intervenção do Poder 

Judiciário. Nesse sentido, a relevância do tema em exame ― documentos e 

contratos  eletrônicos  e  ações  monitórias  ―  vem ao  encontro  das 

necessidades dos operadores do Direito, para que tenham mais subsídios na 

formulação de suas teses e decisões.

Tanto os documentos quanto os contratos eletrônicos ainda não 

foram  totalmente  assimilados,  nem  mesmo  compreendidos,  quer  sejam 

tratados  como  integrantes  de  um  sistema  técnico-eletrônico,  quer  como 

integrantes  de  um  sistema  eletrônico-jurídico,  mas  que,  pelo  contexto 

contemporâneo, a cada dia que passa, vão-se mostrando mais importantes, 

presentes e significativos à prática jurídica e ao Direito.

Esse raciocínio continua válido principalmente se pensarmos no e-

commerce,  que,  por  operações  econômicas  entre  empresas  ou  por 

contratações  firmadas  entre  empresas  e  consumidores,  movimenta, 

anualmente, bilhões de dólares americanos em todo o mundo. E o sistema 

brasileiro já representa uma significativa parcela, em franca ascendência.

É claro que, como descreve DAVID POGUE, nem todos precisam 

aderir  ao  meio  eletrônico  de  compra  mercantil  :  “Diferentemente  da  lei 

existente  atualmente,  os  software  da  Internet  não  são  capazes  de  punir 

ninguém.  Eles  não afetam pessoas  que  não estão  online  (e  apenas uma 

pequena  minoria  da  população  mundial  está).  E  se  você  não  gosta  do 

sistema da Internet, você sempre pode se desconectar.”

Assim,  temos  que,  para  as  obrigações  assumidas  por  meio 

eletrônico,  quer  de  um  simples  contrato  de  compra  e  venda  até  o 

reconhecimento  de  uma  confissão  de  dívida,  o  meio  processual  mais 

adequado, nos dias de hoje, é o processo de conhecimento,  em razão da 

cultura e do momento histórico por que passamos. Os Tribunais ainda se 

habituam  às  novas  tecnologias  e  aos  novos  procedimentos  eletrônicos, 
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disponíveis aos serviços judiciários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sinaliza que os 

contratos  eletrônicos  poderiam  ser  aceitos  como  títulos  executáveis, 

sugerindo  que,  no  futuro,   poderão  ser  objeto  das  mais  corriqueiras 

execuções de títulos extrajudiciais.

Contudo, ainda não é a crença que paira entre os operadores do 

Direito  e  não  tem  sido  o  caminho  adotado  pelos  mais  precavidos 

profissionais, advogados que, talvez por ignorância ou por receio, optam pelo 

processo de conhecimento: embora mais longo, não pode ser evitado pelos 

Tribunais. 

A  prática  processual  do  dia  a  dia,  até  pelo  rigor  das  regras 

previstas  para  a  execução  do  título  judicial,  mostra  que  é  praticamente 

impossível a execução do contrato eletrônico, uma vez que a lei processual 

exige  duas  testemunhas  presenciais  como  requisito  de  executividade  do 

título. Mesmo que as partes venham a se utilizar de certificados eletrônicos, 

acompanhados  de  testemunhas  que  também  assinem  digitalmente  o 

contrato, jamais o ato será presencial; ou seja, pode-se apenas vislumbrar 

uma hipótese: o comparecimento pessoal das partes e das testemunhas que, 

juntas, assinam o documento. Esta circunstância, contudo, parece-nos que 

foge justamente do espírito prático do meio eletrônico, pelo qual, mesmo com 

as  partes  distantes,  elas  são  capazes  de  firmar  relações  e  estabelecer 

negócios.  Uma  vez  reunidas  pessoalmente,  muito  provavelmente, 

privilegiarão o meio tradicional, escrito.

Por  esse  contexto.  o  uso  da  ação  monitória  se  mostra  como  a 

medida mais oportuna, posto que a ausência de testemunhas não é óbice 

para o cumprimento da obrigação, pois, mesmo que não traga, de pronto, a 

executividade, permitirá a certeza do negócio.

É certo que, hoje em dia, além do fenômeno da própria internet, o 

Poder  Judiciário  brasileiro,  há  mais  de  dez  anos,  vem  empreendendo  a 

informatização  dos  serviços  judiciários,  bem  como  a  implantação  do 

processo judicial em meio eletrônico. Aqui também vivemos um momento 

único na história desse novo sistema eletrônico-judiciário, pois várias ações 

têm  sido  necessárias  para  o  atendimento  da  crescente  demanda  da 
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população pela solução dos conflitos (outra prova da complexidade da vida 

contemporânea e da necessidade da praticidade eletrônica).

No  entanto,  a  pesquisa  e  a  análise  dos  julgados  mostram  o 

distanciamento do Poder Judiciário (por seus ministros, desembargadores, 

juízes e serventuários) dos mais simples conceitos do meio eletrônico, o que 

resulta  em  decisões  que  determinam  o  fechamento  da  internet24,  que 

confundem hostposts,  cybercafés e  lanhouses
25, e, talvez pior, decisões que 

simplesmente ignoram o mundo dito virtual e as legislações que o regulam, 

as  quais,  por  sua  vez,  estabelecem  normas  processuais  para  esses 

ambientes, tal como fez o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, 

que  rejeitou  recurso  interposto  pela  internet,  sob  fundamento  de  o 

recorrente  não  ter  observado  o  horário  de  funcionamento  do  setor  de 

protocolo físico, mesmo com a lei do processo eletrônico estabelecendo uma 

diretriz clara em outro sentido26.l

A consolidação do documento e do contrato eletrônicos como meio 

de prova, com força de executividade para fundamentar ação monitória ou 

executiva, levará algum tempo, acreditando-se também que essa recepção 

deverá  ocorrer  por  disposição  legal,  tal  como  aconteceu  com  uma  nota 

promissória ou um cheque emitido sem proventos de fundo.

Até que isso aconteça, o uso da ação monitória, para ter cumprida 

uma obrigação, é o procedimento mais célere e econômico, se comparado 

com o caminho mais longo, o do processo de conhecimento.

24 Agravo nº 472.738-4, Relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, 4ª Câmara 
Direito Privado.

25 Em  nome  de  uma  suposta  segurança  física,  destitui-se  todo  o  corolário 
principiológico da segurança jurídica e da legalidade, de não ser condenado senão em 
virtude de lei,  para ampliar,  por analogia  indevida e  inconstitucional,  à  atividade de 
cibercafé, com disponibilização gratuita de acesso à internet sem fio, como sendo de risco 
- (EMENTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – 
Mensagem eletrônica recebida pela autora de teor ofensivo à sua honra - Obrigação do 
estabelecimento de onde partiu o envio de manter cadastro atualizado dos usuários, a 
fim de que estes não se favoreçam do anonimato quando da prática de ilícitos - Aplicação 
da Lei Estadual nº 12.228/06 que obriga os estabelecimentos que fornecem serviços de 
acesso à Internet de manter referido cadastro - Atividade destes estabelecimentos que 
pode ser considerada de risco, caso não tomem as medidas necessárias que possibilitem 
a  identificação  dos  usuários  (art.  927,  parágrafo  único,  do  Código  Civil)  - 
Responsabilidade  civil  pelos  danos  causados  caracterizada  -  Cabimento  do  pedido 
alternativo  para  conversão  em  perdas  e  danos  -  Procedência  mantida  -  Recurso 
desprovido. Apelação com revisão nº6043464 TJSP.

26 ED  nº  00258200725202005,  TRT-2ª  Região,  Relatora  Odette  Silveira  Moraes. 
Boletim AASP, n. 2615, p. 5065. Caderno de Jurisprudência.
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