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Resumo: O presente estudo sobre arbitragem e comércio eletrônico tem por objetivo verificar 

a aplicabilidade da arbitragem como meio de garantia dos direitos do consumidor na celebração 

de contratos internacionais no comércio eletrônico. Para tanto, pautar-se-á no método de 

abordagem hipotético-dedutivo, com base em fontes bibliográficas e documental. Como 

hipótese inicial será adotada a premissa que os métodos alternativos de resolução de 

controvérsias constituem mecanismos hábeis para resguardar os direitos básicos do 

consumidor, tal como reconhecidos na resolução 39/248 da Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU) e dos parâmetros da ONU para empresas e direitos humanos, em razão do novo 

adensamento da dignidade humana, no contexto das relações eletronicamente mediadas.  
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Abstract: This study on arbitration and e-commerce aims to verify the applicability of 

arbitration as an alternative form of dispute resolution as a means of guarantee of consumer 

rights in the conclusion of international agreements in the e-commerce. Therefore, this search 

will be guided in the method of hypothetical deductive approach, based on literature sources 

and documental. As an initial hypothesis will be adopted the premise that the dispute resolution 

alternative methods are skilled mechanisms to safeguard the basic rights of consumers , as 

recognized in resolution 39/248 of the United Nations General Assembly (UN) and the UN 

parameters for companies and human rights, due to the new consolidation of human dignity in 

the context of relations electronically mediated. 
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INTRODUÇÃO 

 

A expansão do comércio internacional ao comércio eletrônico – que iniciou nas 

grandes navegações acentuou-se com a queda do muro de Berlim, que acarretou no fim da 

divisão binária do mundo em capitalista e socialista e, consequentemente, da limitação por 

barreiras de tempo e espaço –, se deu por meio das novas tecnologias. Assim, os contratos 

internacionais passaram a ser celebrados por meio da rede mundial de computadores, o fez 

emergir o comércio global e interconectado para atender aos anseios negociais da sociedade em 

rede.   

Tendo em vista as repercussões jurídicas e sociais das contratações no espaço virtual, 

o presente estudo tem por objeto a análise da pactuação no comércio eletrônico, sua 

regulamentação e proteção em escala mundial, com a finalidade de examinar os meios de 

solução dos possíveis conflitos dele resultantes, neste cenário globalizado e eletronicamente 

mediado.  

Desta forma, a pesquisa se desenvolverá tendo como pano de fundo o processo da 

globalização econômica, e, para fins do presente estudo será delimitado o objeto da pesquisa na 

arbitragem como possível meio de solução de controvérsias oriundas do comércio eletrônico 

como mecanismos de proteção aos direitos do consumidor na rede.  

Diante da abertura e da facilidade da contratação em escala mundial, proporcionadas 

pelo comércio eletrônico, tornou-se indispensável regular tais relações no que concerne a 

aplicação, regramento e a proteção comercial. Neste intento, como possibilidades para tanto, 

tem-se na aplicação nos mecanismos compositivos e nos meios alternativos de solução de 

controvérsias os instrumentos para atender as peculiaridades das contratações digitais em escala 

global.  

Desta maneira, como hipótese inicial será adotada a premissa que os métodos 

alternativos de resolução de controvérsias, especialmente a arbitragem, constituem um caminho 

a ser seguido para resguardar os direitos básicos dos consumidores, em virtude de sua 

vulnerabilidade, tal como reconhecida na resolução n.39/248 da Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU), ensejando novo adensamento da dignidade humana no processo de 

funcionalização do direito no comércio eletrônico.  



 

Para fundamentar tal premissa utilizar-se-á como referencial teórico o processo 

histórico de declaração e positivação dos direitos humanos, ou seja, a “dinamogenesis dos 

direitos humanos” de Silveira e Rocasolano (2010), para investigar o mecanismo da arbitragem 

eletrônica dentro do contexto dos parâmetros da ONU para empresas e direitos humanos - seus 

princípios e instrumentos preconizados no relatório 2011 - e as orientações para as empresas 

transnacionais e suas responsabilidades no sistema internacional de proteção à dignidade 

humana trazendo os ideais para “proteger, respeitar e reparar”.  

Para tanto, o estudo pautar-se-á no método de abordagem hipotético dedutivo, com 

base em pesquisa bibliográfica e documental para averiguar se a regulamentação da arbitragem 

eletrônica configura uma solução para a problemática da insegurança contratual diante da 

ausência de regulamentação específica para as relações de consumo realizadas no comércio 

eletrônico.  

 

1 Os parâmetros da ONU para empresas e direitos humanos 

 

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou 

por consenso em junho de 2011 os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, 

elaborados por John Ruggie. 

Os princípios tiveram como base os três pilares orientadores apresentados em 2008, 

que são: proteger, respeitar e reparar os danos aos direitos humanos, que porventura venha a 

ser ocasionados pelas empresas transnacionais4. O primeiro pilar diz respeito a obrigação dos 

Estados em proteger os direitos humanos. O segundo, por sua vez, dispõe sobre a 

responsabilidade das empresas de respeitar tais direitos. Já o terceiro pilar, prevê a necessidade 

de criação recursos adequados e eficazes, em caso de descumprimento destes direitos pelas 

empresas. 

                                                           
4 O conceito de empresa transnacional será utilizado como o daquela empresa que exerce suas atividades para além 

das fronteiras estatais e que interfere nos meios e modos dos locais nos quais são exercidas (BECK, 1999). Quanto 

ao conceito de sociedade transnacional Campos (1989, p. 438) descreve aquela noção que “apunta al conjunto 

social que resulta de las interacciones directas entre actores pertenecientes a sociedades de· distintos Estados; esos 

actores son individuos o entidades cuyas acciones, eventual o permanentemente, trascienden las fronteras de sus 

Estados”.  



 

O dever do Estado em proteger os direitos humanos encontra-se nos dez primeiros 

artigos que, em suma, dispõem sobre a responsabilidade de zelo por tais direitos (liberdade 

contratual e ao consumidor, proteção ao direito do trabalho, proteção e reparação ao meio 

ambiente) e a necessidade de adotarem medidas para prevenir, investigar, punir e reparar abusos 

aos direitos humanos. Quer seja na criação de normas que visem tal proteção, em sua imposição 

quer seja em sua fiscalização ou em periodicamente verificar sua adequação a fim de sanar 

eventuais lacunas.  

Segundo o relatório (ONU, 2011), cabe ao Estado assessorar, orientar, estimular e 

informar as empresas sobre como respeitar os direitos humanos. O dever de supervisão também 

é inerente ao Estado, especialmente no que concerne a regiões afetadas por conflitos. A atuação 

do Estado em acordos políticos, tratados, contratos de investimento e enquanto membros de 

instituições multilaterais deve assegurar o cumprimento de suas obrigações para a proteção aos 

direitos humanos. 

Por outro lado, a responsabilidade das empresas inclui a de se abster de infringir os 

direitos humanos e enfrentar os impactos negativos sobre direitos humanos nos quais tenha 

envolvimento. Conforme dispõe o princípio 12, tal responsabilidade refere-se aos direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos – ou seja, aqueles previstos no Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos (PIDCP); no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais (PIDESC); pela Organização Mundial do Trabalho (OIT) e a proteção e intenção 

dos Tratados Internacionais sobre meio Ambiente.  

Visando cumprir o dever de responsabilidade exige-se que as empresas evitem, 

previnam ou mitiguem os impactos negativos que suas atividades possam ocasionar diretamente 

aos direitos humanos – ou aos danos que para os quais contribuam de alguma maneira. De sorte 

que, independente do porte da empresa, contexto operacional, proprietário ou estrutura, todas 

têm a mesma responsabilidade, o que pode variar é a gravidade dos reflexos negativos. 

Para atender a tais compromissos, as empresas devem criar políticas e procedimentos 

apropriados em função de seu tamanho e circunstâncias sociais e materiais e, além disso, devem 

expressar seu compromisso com esta responsabilidade. Auditorias também são importantes 

para verificar eventuais violações, antecedida de avaliação das consequências negativas reais 

ou potenciais sobre direitos humanos (due diligence). 



 

O dever de reparação por parte da empresa violadora de direitos humanos está previsto 

no princípio 22 que determina que, após constatar que provocaram ou contribuíram para 

provocar impactos adversos, devem reparar ou contribuir para sua reparação por meios 

legítimos e efetivos. 

Verifica-se nesta breve análise dos princípios orientadores a grande preocupação em 

nível mundial de assegurar o piso mínimo de direitos humanos a todos os seres humanos 

independente do lugar onde residam.  

Importa ressaltar que o piso mínimo, ora mencionado, amoldou-se de acordo com os 

fatos históricos para atender aos intentos dos protagonistas de cada época e de acordo com o 

valor fundante do período evolutivo dos direitos humanos, na perspectiva da teoria da 

Dinamogenesis de Silveira e Rocasolano (2010, p. 200).  

Segundo esta teoria, a declaração e positivação dos direitos humanos constitui um 

processo histórico no qual, de acordo com as necessidades percebidas em cada momento 

histórico, em virtude das relações de tensão entre o poder e o exercício dos direitos inerentes 

ao ser humano, são estabelecidos novos direitos ou são redimensionados os já positivados, ou 

seja, adequando-os a nova realidade5. 

Para contextualizar a hipótese aqui delineada importa, primeiramente, fazer uma breve 

explanação sobre a evolução da declaração dos direitos humanos e suas gerações6. Assim, por 

primeira geração de direitos humanos entende-se aquela que resultou das necessidades 

originadas pela insegurança jurídica dos excessos e arbitrariedades no exercício do poder do 

soberano absolutista (fato histórico) acarretando na positivação dos direitos de liberdade (valor 

fundante), em decorrência das Revoluções Burguesas que ocorreram no século XVIII 

capitaneadas pela classe comerciante da época (protagonistas do pleito) e que promoveram a 

                                                           
5 No mesmo sentido Contipelli e Silveira (2008, p. 110) observam que: “Os direitos humanos nascem e se 

modificam obedecendo a um núcleo formado pelo sentimento axiológico da sociedade, o qual a partir de um dado 

fato se adere a um determinado valor, que, por sua vez, passa a ser normatizado tanto internacional como 

nacionalmente pelos Estados, com indispensável fundamento na ideia de dignidade humana” 
6 Neste ponto se faz necessário um esclarecimento inicial. Na mesma esteira de pensamento de Pérez-Luño (2010) 

e Silveira e Rocasolano (2010), no presente estudo não será abordada a discussão doutrinária sobre a diferenciação 

ontológica entre gerações e dimensões dos direitos humanos, para aceitar como gerações dos direitos humanos o 

processo histórico e axiológico da evolução do catálogo de proteção aos direitos do ser humano por sua inerente 

dignidade e o consequente redimensionamento de seu conteúdo, não de forma a excluir os direitos já declarados, 

mas por aperfeiçoá-los. Desta forma: (...) os direitos humanos nascem, se desenvolvem e se modificam - mas não 

morrem - nas gerações ou dimensões seguintes, obedecendo a um núcleo existencial traduzido e sedimentado num 

período inserido no contexto social, a partir da ideia de dignidade da pessoa humana (SILVEIRA; 

ROCASOLANO, 2010, p. 200). 



 

positivação da liberdade de propriedade e contratual e, assim, a igualdade jurídica entre as 

pessoas, como o mínimo para a dignidade humana7 naquele contexto. 

Já a segunda geração de direitos humanos ocorre em virtude dos abusos no exercício 

das liberdades conquistadas – propriedade e contratação – e das lutas de classes que são travadas 

nesse período (fato histórico), em razão das violações ao mínimo para existência digna da classe 

trabalhadora (protagonistas do pleito). Desta forma, com a finalidade de promover a igualdade 

material (valor fundante), alguns direitos sociais foram positivados para a garantia da dignidade 

humana nessa fase evolutiva dos direitos humanos. 

A terceira geração de direitos humanos, historicamente e  doutrinariamente, pontuada 

no pós-Segunda Guerra Mundial, surge em razão dos abusos cometidos contra a humanidade 

(fato histórico), e diz respeito aos direitos difusos e coletivos, em que a preocupação será 

sempre com a coletividade (protagonistas do pleito), em sentido amplo, e não mais se 

destinando às pessoas ou grupos específicos, ou seja, o exercício será de forma difusa e traz em 

seu bojo o ideal de solidariedade (valor fundante) para o desenvolvimento integral do ser 

humano no contexto da globalização e das “contaminações das liberdades”8. 

Com a globalização do comércio, ocorre também a globalização do direito e, assim, a 

universalização do respeito, promoção e proteção à dignidade humana ocasionou a declaração 

de uma gama de direitos para o pleno desenvolvimento humano com proteção em todas as 

vertentes da vida em sociedade – social, política e jurídica – e em todos os níveis protetivos - 

universal, regional e doméstico.  

Isto porque os direitos humanos são históricos e culturais e, desta maneira, sua 

incidência e força deve observar as necessidades dos indivíduos e sociedade a ser protegidos 

pelo manto da dignidade a eles atribuídos. 

Neste sentido, os parâmetros da ONU sobre direitos humanos e empresas 

transnacionais, enquanto deveres de instituição e fiscalização do regramento das atividades 

                                                           
7 “A dignidade é, em síntese, um bem jurídico universalmente prometido à pessoa, em âmbito doméstico ou 

internacional, a ponto de sua simples pronúncia evocar em todos uma ideia de força e respeitabilidade. (...) A 

pessoa humana é ao mesmo tempo o legislador universal, em função dos valores éticos que aprecia, e o sujeito que 

se submete voluntariamente a essas normas valorativas” (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 105). 
8 Termo que em alguns setores da teoria social anglo-saxônica, aludem à erosão e degradação que assedia aos 

direitos inerentes ao ser humano e seu desenvolvimento integral em virtude de determinados usos das novas 

tecnologias (PÉREZ LUÑO, 2012, p. 17). 



 

transnacionais que repercutam no exercício dos direitos humanos, direcionados aos Estados, e, 

os deveres de respeito aos regramentos institucionalizados, assim como o de reparação dos 

danos a tais direitos no exercício das atividades transnacionais, pelo Mercado9, refletem as 

necessidades da sociedade global de consumidores10. 

De maneira que, devem as empresas instituir processos de prevenção e reparação 

eficaz aos danos acarretados aos direitos humanos, em decorrência de suas atividades de forma 

direta ou que para eles tenham as empresas contribuído.  

Tais mecanismos não estatais de eficácia devem ser, segundo o princípio 31, (1) 

legítimos, para gerar a confiança necessária em sua efetividade; (2) acessível, a todos os 

interessados; (3) previsível, no sentido de transparência nas fases do procedimento para que 

possa ser utilizado; (4) equitativo, para assegurar às vítimas um acesso razoável às fontes de 

informação, assim como seu assessoramento; (5) transparente; (6) compatível com o direito, ou 

seja, assegurar os resultados esperados para a efetiva reparação; (7) uma fonte de aprendizado 

constante, utilizando as experiências para prevenir os danos futuros (CONECTAS, 2012).  

Dentre os mecanismos extrajudiciais, a arbitragem se mostra como instrumento 

legítimo, dada as peculiaridades da contratação entre empresas transnacionais e os 

consumidores do comércio internacional e, pontualmente, a do comércio eletrônico11, pois 

tendem a propiciar a segurança necessária para garantir a eficácia das relações comerciais com 

a intermediação do técnico (árbitro), tornando a solução acessível sem a necessidade de 

intervenção estatal. Assim como, previsível e transparente quanto aos procedimentos e podendo 

                                                           
9 Benacchio define o mercado no sentido que aqui nos filiamos, ou seja, como “uma escolha política e jurídica da 

sociedade, não é uma realidade fática preexistente ao Direito. O mercado é um instituto jurídico, um conjunto de 

relações governadas pelo Direito”. E conclui que “o mercado não é composto apenas por bens e contratos, 

regulados pelo Direito, mas, sobretudo, por seres humanos, a finalidade do mercado é atender às necessidades 

humanas” (2011, p. 195).  
10 Conforme relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2000, p. 13): “Os direitos 

humanos — num mundo integrado — requerem justiça global. O modelo de responsabilidade centrado no Estado 

tem de ser estendido, incluindo as obrigações dos atores não estatais e as obrigações estatais além das fronteiras 

nacionais. A integração mundial está reduzindo o tempo e o espaço e corroendo as fronteiras nacionais. As vidas 

das pessoas são mais interdependentes. A autonomia do Estado está em declínio, uma vez que novas regras 

mundiais de comércio sujeitam as políticas nacionais e novos atores exercem maior influência. E na medida em 

que as privatizações avançam, as empresas e associações privadas têm maior impacto sobre as oportunidades 

econômicas das pessoas. A medida que o mundo se torna mais interdependente, tanto os Estados como os outros 

atores mundiais têm maiores obrigações”. 
11 Embora os parâmetros da ONU para empresas e direitos humanos se prestem a nortear todas as relações, 

comerciais ou não, da atividade empresarial transnacional, presencial ou virtual, para o exercício, proteção, 

respeito e reparação aos direitos humanos, no presente estudo limitaremos a análise na aplicação de tais orientações 

para as relações entre empresas e a proteção ao consumidor no comércio eletrônico. 



 

ser compatível com a defesa do consumidor no comércio eletrônico, desde que respeitada sua 

inerente vulnerabilidade. Consolidando, assim, a dimensão ética das atividades empresariais 

para a promoção, efetivação e proteção aos direitos humanos na nova fase do processo dinâmico 

e histórico de tais direitos, como se verá adiante. 

 

2 Arbitragem eletrônica e proteção ao consumidor 

 

A resolução n. 39/248 de 1985 editada pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas constituiu importante marco na proteção ao consumidor, positivando o princípio 

da vulnerabilidade no plano internacional e determinando diretrizes de atuação dos Estados a 

fim de promover a proteção ao consumidor. Com esse documento os direitos do consumidor 

alçam status de direitos humanos, pois reconhecidos na esfera global. 

Destaca-se entre as diretrizes da Resolução, o acesso a informação adequada e a 

possibilidade compensação em caso de danos e a defesa dos interesses econômicos do 

consumidor prevista no item B, especialmente a cooperação, no âmbito interno, entre empresa 

e organização de consumidores para a criação e implementação de regramentos para a prática 

comercial que melhor atenda às necessidades dos consumidores12.  

De maneira que, não obstante o caráter expansivo e positivo do exercício das 

liberdades humanas no espaço virtual – tendo em vista a abertura comercial internacional e o 

acesso facilitado aos consumidores aos bens de consumo –, da realidade do comércio eletrônico 

novas preocupações surgem em relação à disciplina e a proteção da contratação em escala 

planetária e da vulnerabilidade do consumidor.  

                                                           
12 Apesar da Resolução trazer, essencialmente, deveres de promoção e fiscalização estatal, no item B - Defesa dos 

interesses econômicos do consumidor - é possível apreender a abertura e compartilhamento de responsabilidade 

ou, ao menos, de expectativa de comportamento ético empresarial para a defesa dos direitos do consumidor. Neste 

sentido, o n. 22 do item B dispõe: “Os governos devem, dentro do seu próprio contexto nacional, incentivar a 

formulação e implementação por parte das empresas, em cooperação com organizações de consumidores, de 

códigos de comercialização e outras práticas comerciais para assegurar uma protecção adequada aos consumidores. 

Os acordos voluntários também podem ser estabelecidos em conjunto por empresas, organizações de consumidores 

e outras partes interessadas. Estes códigos devem receber a devida publicidade” (ONU, 1985) - tradução livre. 



 

Dadas as particularidades do comércio eletrônico no ciberespaço o direito passa a ser 

instrumentalizado pelos mesmos meios em que é exercido, uma vez que, na mesma esteira de 

pensamento de Patricia Peck (2002, p. 30), as características do Direito digital devem observar 

as especificidades das relações comerciais no espaço virtual, ou seja, “celeridade, dinamismo, 

auto-regulamentação, poucas leis, base legal na prática costumeira, uso da analogia e solução 

por arbitragem”.  

Neste sentido, a problemática que se pretende enfrentar é aquela que surge quando do 

descumprimento das obrigações contratuais pactuadas no ciberespaço13, pois, conforme já 

defendido em outro estudo (ALMEIDA; SILVEIRA, 2013, p. 331), o comércio eletrônico na 

rede mundial de computadores causa incerteza quanto às regras para solucionar os conflitos da 

contratação telemática14 em virtude da desterritorialização do controle e do poder estatal15 e a 

deslocalização dos indivíduos – que poderão estar fisicamente em qualquer ponto do globo 

terrestre contratando, inclusive, com empresas integralmente virtual (estabelecimento 

comercial na rede, logística computadorizada, automação de atendimento e produtos virtuais).  

Neste cenário, a arbitragem eletrônica se apresenta como importante aliada na 

resolução das controvérsias que decorrem do comércio eletrônico. Isso porque, tal método pode 

ser instituído independentemente da localização física dos contratantes sendo-lhes lícito 

escolher a legislação a ser seguida no caso de eventual conflito. 

Sobre a arbitragem, a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio 

Internacional (UNCITRAL) elaborou uma lei modelo trazendo parâmetros para sua utilização 

como meio de solução de controvérsias na contratação comercial internacional, em razão da 

multiplicidade dos ordenamentos jurídicos aos quais os contratantes estarão submetidos tendo 

em vista o comércio para além de suas próprias fronteiras. 

Com a finalidade de traçar uma uniformização sobre os procedimentos arbitrais e as 

necessidades específicas da prática da arbitragem comercial internacional, desde a instituição 

                                                           
13 O ciberespaço, assim denominado por Lévy (2011, pp. 17; 94), se consubstancia na infraestrutura material da 

comunicação digital, nos dados informacionais nela inseridos, assim como os seres humanos que dela se valem. 
14 Por contrato telemático, na mesma esteira de Newton de Lucca  (2003, p.19), entende-se como o “vínculo que 

se forma mediante a utilização da informática como meio de comunicação ou de expressão da vontade”. 
15 O termo desterritorialização é utilizado no presente estudo como resultado da alteração do modelo do controle 

estatal da modernidade em que o estado-nação exercia seu poder de regulação e fiscalização de maneira exclusiva 

sobre seu território, ou seja, a retirada e ou relativização do controle estatal sobre as relações jurídicas uma vez 

que, neste contexto, elas se dão em escala global inviabilizando o controle jurídico por uma única soberania. 



 

da convenção de arbitragem até ao reconhecimento da sentença arbitral, a lei modelo intenta 

um consenso universal sobre os princípios e as questões mais relevantes da prática da 

arbitragem internacional. 

Em razão da dinâmica do comércio eletrônico, a Lei Modelo criada em 1985 foi 

alterada em 2006 incluindo no artigo 7º, que trata da convenção da arbitragem, a disposição de 

que esta poderá ser instituída por meio eletrônico e também por este mediada.  

Isto porque, o comércio eletrônico só se desenvolveu diante das necessidades de 

facilitação da circulação de bens e serviços logo, a criação do compromisso, assim como a 

solução de possíveis controvérsias que dele possam surgir, não poderia restar dificultado com 

a exigência da presença física dos contratantes, ainda que em um foro e sob as regras por eles 

estipuladas. 

Neste intento, desde de o ano de 2000 a UNCITRAL se preocupou em estabelecer um 

grupo de estudos e discussões para a futura estipulação de regramento unificado quanto aos 

meios de solução de controvérsia online. Assim, solicitou ao Grupo de Trabalho (GT) II - 

Arbitragem e conciliação - para que em cooperação com o GT IV - Comércio eletrônico - 

elaborasse um estudo específico sobre o tema. 

Nos trabalhos desenvolvidos pelos GTs em 2009 foi sugerida a UNCITRAL a 

preparação de uma pesquisa para os trabalhos futuros com vistas a atender três frentes: (1) a 

criação de mecanismos de solução de controvérsias por meio eletrônico (online) dos possíveis 

conflitos surgidos nas operações transfronteiriças do comércio eletrônico; (2) a viabilidade do 

estabelecimento e manutenção de um banco de dados unificado pelas entidades designadas para 

prestar o serviço na rede – infraestrutura e procedimental –; e, (3) a executoriedade dos laudos 

originados por tal via e os pertinentes tratados internacionais para efetivar o direito neles 

contidos. 

Desta forma, o III Grupo de Trabalhos (GTIII) da UNCITRAL foi instituído em 2010 

com o objetivo de estabelecer regras globais para a solução de controvérsias internacionais por 

via informática dos conflitos do comércio eletrônico. E, na sessão do ano seguinte restou 

acordado que o novo GT, reafirmando o mandato do grupo, deveria direcionar seus trabalhos 

para a finalidade de instituir uma norma jurídica sobre as regras para os mecanismos de solução 

online de controvérsias oriundas do comércio eletrônico transfronteiriço, quer seja entre 



 

empresas (B2B), quer seja entre elas e consumidores (B2C). No entanto, para esta última 

modalidade, deveria o grupo se preocupar em estabelecer critérios precisos e indispensáveis, da 

mesma maneira, e especialmente, levar em consideração em sua elaboração os sistemas 

protetivos nacionais ao direito do consumidor de cada estado membro (ONU, 2015). 

Já em 2012 as preocupações da UNCITRAL para o GTIII se voltaram ao atendimento 

do sistema protetivo ao consumidor nos mesmos moldes daqueles concebidos na Resolução n. 

39/248, ou seja, a atenção aos direitos do consumidor deveriam, então, considerar também o 

fomento ao comércio eletrônico de maneira ética, assim como o estágio de desenvolvimento do 

país de origem do consumidor - desenvolvido, em desenvolvimento ou em situação de pós 

conflito de guerra (em sentido amplo). 

Neste estágio dos trabalhos as preocupações do GT foram direcionadas para a 

obrigatoriedade ou não do procedimento arbitral, em virtude do desequilíbrio entre as partes – 

países em desenvolvimento ou desenvolvidos e em situação de pós conflito, empresas 

transnacionais – e a vulnerabilidade do próprio consumidor, nos casos em for este o demandado. 

Além da necessidade de criação e aplicação eficiente do procedimento e do regulamento às 

operações de grande volume e de baixo valor econômico. 

Na agenda prevista na 28ª sessão do GTIII realizada em Viena, no período de 12 a 22 

de novembro de 2013 – contando com a presença de diversos Estados-membro, incluindo o 

Brasil, de não membros, observadores da União Europeia, de organizações 

intergovernamentais, como a Corte Permanente de Arbitragem (CPA), e organizações não 

governamentais –,  fora analisado o projeto de regulamentação no qual se instituem os meios 

de solução de controvérsias por meio eletrônico, com a finalidade de estabelecer critérios de 

composição amigável entre empresas e destas com os consumidores,  delimitando 

procedimentos, conceitos e princípios.  

Para atender as peculiaridades de cada Estado e respeitar a vulnerabilidade do 

consumidor, nos termos do sistema protetivo interno de cada estado membro, duas modalidades 

foram adotadas e disciplinadas nos regulamentos do GT. A modalidade I, para aqueles países 

nos quais seja permitido ao consumidor convencionar o procedimento da arbitragem para 

solucionar as controvérsias no comércio eletrônico transnacional ou transfronteiriço, quer seja 

antes do surgimento da controvérsia ou adotados posteriormente, sendo, portanto, nessas 

relações de consumo, o laudo arbitral vinculante; e, a modalidade II, para os países que não 



 

permitam a adoção do procedimento para as relações de consumo, nos quais o procedimento e 

o documento elaborado pelo árbitro terá apenas natureza de recomendação. Para tanto, os países 

que não permitam a arbitragem nas relações de consumo constarão em um anexo ao 

regulamento a ser criado.   

Já na 31ª sessão do GTIII realizada em Nova York de 9 a 13 de fevereiro de 2015, o 

projeto do regulamento geral fora estabelecido para as modalidades I e II com diferenciação na 

parte final do procedimento (vinculação). Trazendo (1) cláusula modelo sobre solução de 

controvérsias,(2) preâmbulo, (3) âmbito de aplicação, (4) definições, (5) formas das 

comunicações, (6) regras para a abertura do procedimento, defesa e escolha do terceiro neutro, 

(7) fase de negociações e de ajustes facilitados (conciliação), e,  ao final, vencidas todas as 

etapas, (8) as especificidades sobre a solução do terceiro neutro: (a) arbitragem e, portanto, 

vinculante para as partes, na modalidade I; e, (b) recomendação, na modalidade II. Assim como, 

as situações em que há possibilidade de retificação ou revisão do laudo e a previsão da 

prevalência da composição amigável entre as partes em qualquer fase do procedimento.  

As principais preocupações da UNCITRAL que nortearão os próximos trabalhos se 

referem as distinções entre as modalidades I e II, ou seja, as regras para os países que permitam 

que o consumidor se submetam a arbitragem e os que não. Desta forma: (a) a maneira de 

caracterizar o sistema protetivo nacional ao consumidor de cada Estado e como assessorar as 

empresas e consumidores quanto as consequências da incidência de distintas normatizações; 

(b) critérios para determinar se o contratante é consumidor ou não; ( c) critérios para designar 

o país de origem do contratante consumidor; (d) a (in) disponibilidade da modalidade II, quer 

dizer, se pode ou não o consumidor eleger a modalidade I ou se a modalidade II restará 

obrigatória para os países compreendidos na lista que não permitam a arbitragem na relação de 

consumo.  

Para a elaboração do referido projeto fora realizado um colóquio sobre a experiência 

privada da aplicação dos meios de solução de controvérsia já praticados pelo mercado. Tais 

como: (1) o procedimento de resolução de controvérsias da Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI); (2) o projeto Magistrado Virtual (PMV); (3) o projeto do 

cibertribunal da Faculdade de direito da Universidade de Montreal; e, (4)  Online Ombudsman 

Office do Centro Nacional de Tecnologia e Resolução de Conflitos (NCTDR) - relações 

comerciais intermediadas pela Ebay e pela Paypal, por exemplo. 



 

A OMPI criou em seu sitio um mecanismo como forma alternativa de solução das 

controvérsias relativas a questões de nome de domínio e de propriedade intelectual, feito 

exclusivamente por meio eletrônico - online e offline, com prazo estipulado em dois meses para 

o conflito submetido.  

Assim, os interessados em solucionar um litígio referente ao nome de domínio ou de 

propriedade intelectual poderão submeter a controvérsia no próprio portal da OMPI, eleger o 

procedimento adequado - mediação, arbitragem ou decisão por especialista-, enviar 

documentos e, segundo o sitio da organização, em apenas em dois meses o conflito restará 

resolvido. 

Outro meio de solução de controvérsia extrajudicial é o Projeto do Magistrado Virtual 

(PMV), que é uma joint venture entre o Instituto de Direito de Ciberespaço, a Associação 

Americana de Arbitragem, o Centro para Informações e Pesquisas Automatizadas e o Centro 

Villanova para uma Política de Direito de Informação.  

Segundo pesquisa de Farias (2012, pp. 18-21), o PMV julgou somente um caso em 

1996 que versava sobre uma propaganda abusiva feita pela Tierney and Email America, Corp. 

Docket, por meio da América Online (AOL), com a promessa da venda de um banco de dados 

eletrônico  com cinco milhões de endereços eletrônicos, pelo valor de U$ 99,00 (noventa e nove 

dólares). A disputa foi resolvida em quatro dias e a AOL cumpriu a sentença que determinou a 

retirada da propaganda ofensiva. 

O Cibertribunal é um projeto desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Direito Público 

da Faculdade de Direito da Universidade de Montreal, que tem por objetivo oferecer aos seus 

alunos um instrumento de familiarização com os meios de alternativos de solução das disputas 

ou controvérsias que surgem no comércio eletrônico por uso da mediação ou arbitragem na 

rede, por intermédio da submissão do conflito à um arbitro independente e diretamente na 

internet. Neste espírito e intento, são elaborados casos fictícios e a partir deles os alunos são 

orientados por um professor na condução das soluções das controvérsias. 

Tal projeto originou, em colaboração estabelecida entre os professores Michael 

Froomkin - University of Miami -, David Post - Temple University-, Ethan Katsh - Universidade 

de Massachusetts - e Karim Benyekhlef - Universidade de Montreal - a elaboração de um 

sistema de resolução de conflito online sobre os nomes de domínio: o e-Resolution empresa 



 

credenciada à Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), além do 

projeto de Resolução eletrônicas de conflitos de consumo (ECODIR), promovido pela 

Comissão Europeia,  em que se oferece uma plataforma eletrônica para os consumidores 

europeus resolverem seus conflitos com varejistas online.  

Além do Escritório de Consultoria na Rede Online Ombudsman Office (ODR), que é 

um projeto do Centro de Informação Tecnológico e Solução de Disputas da Universidade de 

Massachussets, criado em 1998, que apoia e sustenta o desenvolvimento de aplicações da 

tecnologia da informação, recursos institucionais e conhecimento teórico para uma melhor 

compreensão e gestão de conflitos diretamente na rede.  

Desde sua criação, o ODR tem se voltado a diversos projetos para elaboração de 

mecanismos online para a solução de eventuais litígios oriundos desse novo meio de 

contratação do comércio eletrônico, tais como o projeto elaborado para a Ebay que, segundo o 

sitio da ODR, em 2010 havia mediado mais de 60 milhões de disputas ao ano. 

A ODR, como um grande portal para resolução de conflito em linha, possui ainda 

outros programas, tais como a Cyberweek que é uma conferência anual online e gratuita que se 

destina a proporcionar discussões, apresentações, simulações e demonstrações relacionadas 

com o domínio da resolução de litígios em linha, entre outros. 

Ainda no mesmo período de trabalhos (9-13 fevereiro de 2015) os governos da 

Colômbia e dos Estados Unidos da América apresentaram proposta ao GT, com base em suas 

normas e experiências internas, da utilização da reversão do pagamento como mecanismo de 

proteção ao comércio eletrônico transfronteiriço, especialmente para as contratações de baixo 

valor.  

Na proposta consta que, não renunciando aos recursos judiciais, os compradores se 

submeteriam a um sistema de intermediação de pagamento, com prazo para denunciar a 

compra. Assim, a empresa responsável pela intermediação (canal específico no provedor ODR) 

reteria os valores, quer seja de cartão de crédito ou de vendas a débito, até expirar o prazo para 

as reclamações – tais como descumprimento do contrato, cobrança indevida ou excedente –, 

para somente após o período transferir os valores ao vendedor ou, em caso de descumprimento, 

restituir o pagamento ao comprador.  



 

Tal prática já vem sendo utilizada por empresas privadas, (como a Paypal, PagSeguro, 

entre outras) que intermediam diversas compras online e preveem um procedimento de disputa 

entre consumidor e fornecedor em casos de não cumprimento do contrato (não entrega ou 

defeito), compras não reconhecidas pelo consumidor, cobrança indevida ou excedente do valor 

contratado. 

De maneira que o sistema de reversão de pagamento seja utilizado como instrumento 

coercitivo para o cumprimento dos contratos do comércio eletrônico sem a utilização do 

dispendioso sistema judicial sendo, inclusive, recomendado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em sua cartilha sobre Consumer Dispute 

Resolution and Redress in the Global Marketplace (OCDE, 2006). 

Todos esses instrumentos criados no âmbito privado, com a finalidade de solucionar 

de forma eficaz e efetiva as possíveis controvérsias no comércio eletrônico, e já praticados de 

maneira contratual, também podem ser utilizados com a finalidade de trazer segurança jurídica 

às relações de consumo ou contratos privados em âmbito internacional.  

De tudo o que foi exposto, denota-se que a dinâmica das relações globalizadas, o 

comércio internacional e, especialmente, o comércio eletrônico se pautam por regras plurais de 

regulação e se vale dos meios alternativos de solução de controvérsias como mecanismo hábil 

e eficaz da segurança nas relações transnacionais, quer sejam interestatais, empresariais ou 

intersubjetivas. 

Sendo o direito do consumidor reconhecido tanto na esfera internacional como direito 

humano na Resolução ONU n. 39/248 de 1985 e como direito fundamental por diversos Estados 

(como o é no Brasil), o trabalho desenvolvido pelo GTIII e o projeto de regulamentação das 

soluções de controvérsias online por ele criado se mostram compatíveis com o sistema de 

proteção aos direitos do consumidor e, ainda, em consonância com os princípios orientadores 

para empresas e direitos humanos em razão do processo de funcionalização do direito16. 

                                                           
16 Por funcionalização do direito entende-se o processo de atribuição de uma função aos institutos jurídicos que 

atendam às necessidades humanas, na declaração, promoção e defesa dos parâmetros mínimos para o sistema 

protetivo da dignidade humana. Assim, para além da estruturação do sistema jurídico (legitimação), na delimitação 

das competências e atribuições para o exercício dos direitos e deveres, no processo de funcionalização do direito 

ao sistema jurídico deve ser vinculado a uma finalidade, que deva refletir uma meta a ser alcançada em prol do 

desenvolvimento integral do ser humano. 



 

CONCLUSÃO 

 

A expansão da produção e do comércio, assim como o deslocamento físico e jurídico 

das empresas pelo mundo alteraram sobremaneira o modelo do consumo e de seu controle 

econômico e estatal no planeta. Neste sentido, o comércio internacional propiciou a abertura 

das fronteiras dos estados e o compartilhamento do poder estatal sobre o regramento e 

fiscalização do mercado em favor do acesso aos bens de consumo para a população em escala 

global. 

Com o avanço das tecnologias, estas foram utilizadas para facilitar a circulação e 

alcance dos bens de consumo para além das fronteiras físicas dos países de origem ou de 

acolhida das empresas responsáveis pela produção de tais bens surgindo, então, o comércio 

eletrônico. 

Em virtude de tais alterações se fez necessário regular em escala mundial a proteção 

ao contratante mais fraco (em poder de decisão e de imposição) nessa relação jurídica contratual 

internacional: o consumidor, com o reconhecimento universal de sua vulnerabilidade e com a 

declaração de seus direitos no rol dos direitos humanos. Assim como, a orientação sobre os 

mecanismos para garantir o piso mínimo ao exercício desse novo direito. 

Tendo em vista tal reconhecimento e que o consumo é exercido por intermediação do 

setor privado, ou seja, ainda que os estados forneçam alguns bens de consumo (serviços 

públicos), todos os demais são oferecidos pelas empresas – mercado. Logo, novas 

responsabilidades são atribuídas às empresas em virtude dos reflexos de suas atividades para a 

efetivação dos direitos humanos – direito ao trabalho, ao consumo, impactos das atividades no 

meio ambiente, tributação e saúde econômica dos estados em desenvolvimento e em situação 

de pós conflito, entre outros reflexos. 

O que ocasionou a preocupação em se estabelecer, também em âmbito global, 

parâmetros éticos para as atividades das empresas transnacionais e transfronteiriças em atenção 

aos direitos humanos que por elas possam ser afetados, assim como, de se instituir mecanismos 

judiciais e extrajudiciais para a fiscalização, controle e reparação aos possíveis danos 

ocasionados ou que por elas tenham sido agravados. 



 

Ainda que os princípios orientadores ONU para empresas e direitos humanos ainda 

não possuam densidade normativa ou, ainda, de documento internacional, seu estudo e 

planificação já demonstra o caminho a ser trilhado para a mutação do catálogo protetivo dos 

direitos humanos em virtude do adensamento da dignidade humana na sociedade de consumo 

global e da natureza jurídica de ius cogens do direito do consumidor, para o processo de 

funcionalização do direito das empresas transnacionais em curso. 

No mesmo sentido dos parâmetros éticos indicados pelo relatório Ruggie, a Comissão 

das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional desde o ano de 2000 tem voltado 

seus trabalhos para a elaboração de um documento jurídico para a instituição de um mecanismo 

para a solução de controvérsias originadas no comércio eletrônico transnacional ou 

transfronteiriço, quer seja nas relações jurídicas entre empresas ou destas e consumidores. 

Diante da dinâmica das relações no comércio eletrônico e de suas especificidades, a 

UNCITRAL elegeu a arbitragem eletrônica como meio eficiente e eficaz para a solução de 

controvérsias para tais relações contratuais. Em atenção a vulnerabilidade do consumidor, o GT 

responsável pela pesquisa e criação do projeto de regulamentação instituiu duas modalidades 

de arbitragem para o comércio eletrônico: uma vinculante aos contratantes, para os países em 

que é permitido ao consumidor convencionar o procedimento arbitral, e outra com natureza de 

recomendação aos contratantes, para os países que não permitem tal procedimento nas relações 

de consumo, em virtude do sistema protetivo de cada estado membro.   

A conclusão de ser a arbitragem meio eficiente e eficaz para solucionar os conflitos no 

comércio eletrônico foi tirada da experiência privada, pois tal prática já é utilizada por diversas 

empresas de intermediação de pagamento, tais como Ebay e Paypal. E, para dar maior 

efetividade aos pactos celebrados online, os governos da Colômbia e Estados Unidos da 

América ofertaram recomendação da utilização do mecanismo de reversão de pagamento (em 

cartão de crédito ou vendas a débito) como instrumento de coerção ao cumprimento contratual 

– prática também já utilizada pelas empresas privadas de intermediação de pagamento. 

Note-se que o próprio mercado busca soluções para dar segurança jurídica às relações 

comerciais internacionais eletronicamente mediadas, tanto que suas práticas serviram de 

parâmetro para a elaboração do projeto de regulamentação global do comércio eletrônico, em 

decorrência da eficácia de seus procedimentos. 



 

Assim, quer seja para as relações comerciais entre empresas ou destas com os 

consumidores, a segurança na contratação é inerente a esta relação jurídica e, portanto, havendo 

mecanismos obrigatórios ou consensuais para garantir o cumprimento das obrigações pactuadas 

no espaço virtual trará equilíbrio nas prestações e segurança jurídica a contratação. O que, com 

efeito, resguarda tanto a economia global quanto o exercício dos direitos do consumidor no 

comércio eletrônico.   

Com base na pesquisa conclui-se que a arbitragem eletrônica constitui mecanismo 

extrajudicial para a promoção e reparação de possíveis violações ao direito do consumidor 

global no comércio eletrônico, em virtude das peculiaridades dessa contratação, em 

consonância com os princípios orientadores para empresas transnacionais e direitos humanos 

que fundamentam os parâmetros da ONU para promover, proteger e reparar. Da mesma 

maneira, atende as diretrizes da Resolução ONU 39/248 para a proteção dos direitos do 

consumidor no fomento ao consumo, respeito às características de cada estado membro, 

especialmente para àqueles em desenvolvimento ou em situação de pós conflito. 
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