Rede Colaborativa do CISG-Brasil.net
Artigos 15 e 16:
Artigo 15
(1) A proposta se torna eficaz quando chega ao destinatário.
(2) Ainda que seja irrevogável, a proposta pode ser retirada, desde que a
retratação chegue ao destinatário antes da própria proposta, ou
simultaneamente a ela.
Artigo 16
(1) A proposta poderá ser revogada até o momento da conclusão do contrato, se
a revogação chegar ao destinatário antes de este expedir a aceitação.
(2) A proposta não poderá, porém, ser revogada:
(a) se fixar prazo para aceitação, ou por outro modo indicar que seja ela
irrevogável;
(b) se for razoável que o destinatário a considerasse irrevogável e tiver ele agido
em confiança na proposta recebida.
Pietro Webber1
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Introdução

Consabidamente, um contrato se forma quando proposta e aceitação se unem
com a “cola da concordância”2. No entanto, a dinamicidade do comércio
internacional torna cada vez mais complexa a formação do contrato de compra e
venda de mercadorias: em certos casos, a fase das tratativas pode se prolongar
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no tempo, de modo que o contrato é formado “passo a passo”3; em outros, o
contrato é formado após a troca de poucas palavras, oralmente ou por escrito.
O fato de a CISG dedicar a sua segunda Parte, composta por onze artigos4, à
formação contratual indica que, mesmo à época de redação da Convenção, não
era tarefa simples disciplinar a transmissão das declarações negociais. Passados
quarenta anos de sua promulgação, a evolução tecnológica aumentou a
complexidade dessa tarefa5: o intercâmbio de documentos impressos assinados
coexiste com a transmissão de arquivos eletrônicos, em métodos que evoluem
rapidamente.
Por isso, o presente ensaio iniciará abordando os aspectos formais dos
contratos eletrônicos sujeitos à CISG (seção 1), para, em seguida, tratar da
interação dos institutos da proposta, da revogação e da retratação enviadas com
os meios eletrônicos de comunicação (seção 2).

1. Aspectos formais dos contratos eletrônicos sujeitos à CISG

O artigo 11 da CISG estabelece que o contrato “não requer instrumento
escrito, nem está sujeito a qualquer requisito de forma”. O princípio da liberdade
de forma indica ser suficiente, para formar-se a relação jurídica, o consentimento
das partes, “sendo a forma dispensável para se atingir aquele propósito”6.
Assim, os contratos regidos pela CISG podem, via de regra, ser formados
oralmente. No tráfego comercial – especialmente no contexto atual, permeado
pelas restrições de circulação decorrentes da pandemia da Covid-19 –, inúmeros
podem ser os modos de formação de um contrato. Não se trata apenas do envio
de um e-mail ou de uma ligação telefônica: pode-se cogitar do envio de mensagem
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de áudio pelo WhatsApp ou até mesmo de o contrato ser formado durante uma
videoconferência, pelo Zoom.
O contrato deverá, no entanto, ser celebrado por escrito quando houver
contratantes cujos estabelecimentos se situem em ordenamentos7 que, com base
no artigo 96 da Convenção8, fizeram reservas ao artigo 11, ou então quando as
partes convencionarem a necessidade de se adotar a forma escrita9. Nesse caso,
como os contratos poderão ser formados eletronicamente?
O artigo 13 da CISG prevê que o termo “escrito” abrange o telegrama e o
telex. Não se pode, contudo, interpretar essa regra de forma literal e estrita10.
Alertando que todo tratado já está desatualizado no momento em que entra em
vigor, PETER SCHLECHTRIEM comentou: “ninguém ainda usa telex, e o artigo não
menciona o fax ou outros meios de comunicação recentemente desenvolvidos”11.
Embora a evolução tecnológica dos meios de comunicação não pudesse ter
sido disciplinada pela CISG, as suas previsões são “suficientemente flexíveis para
abranger os meios modernos de comunicação”12. A primeira CISG Advisory
Council Opinion13 esclareceu dever-se presumir que as comunicações eletrônicas
7
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estão abrangidas pelo termo “escrito”, o que pode ser modulado pelos usos
comerciais e pelas práticas anteriores das partes (artigo 9 da CISG)14. Desse modo,
a interação dos meios eletrônicos com os institutos da proposta e da aceitação
deve ser interpretada de forma sistemática, bem como em atenção aos princípios
gerais da Convenção15.
A razão para a exigência da forma escrita está na possibilidade de ler e
acessar o documento no futuro16: o requisito é satisfeito quando a mensagem
eletrônica cumpre as mesmas funções de uma mensagem escrita em papel17.
Poderão, portanto, ser qualificados como “escritos” contratos celebrados por email ou até mesmo por aplicativos de mensagem instantânea (WhatsApp,
Telegram, etc.). Alerte-se sequer ser necessária a utilização de palavras escritas.
Os emojis alçaram o estado de forma de comunicação, tendo inclusive sido
elencadas pelos mais prestigiosos dicionários18. Dessa forma, a aceitação ou a
recusa podem ser expressas por emojis (👍 ou 👎, respectivamente).
Estabelecidas as premissas formais acerca da formação do contrato sujeito à
CISG por via digital, cabe investigar especificamente a interação dos meios
eletrônicos de comunicação com os institutos da proposta, da revogação e da
retratação.

2. Proposta, revogação e retratação enviadas por via digital
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Forma-se o contrato de compra e venda internacional de mercadorias no
momento em que a aceitação se torna eficaz, de acordo com o artigo 23 da CISG.
Este ensaio tem como foco o momento inicial da formação contratual – a proposta
–, também se abordando a sua revogação e a sua retratação.
Não serão, pois, analisados os elementos essenciais para a configuração da
oferta, estipulados no artigo 14 da CISG – quais sejam, o conteúdo mínimo
necessário à formação do contrato, bem como a intenção de vinculação no caso
de aceitação19. À luz dos artigos 15 e 16, serão abordadas a eficácia da proposta
enviada por via digital (2.1.), bem como a revogação e a retratação da proposta
(2.2.).
2.1. A eficácia da proposta enviada por via digital
O artigo 15(1) da CISG determina que a proposta se torna eficaz quando chega
ao destinatário. Conquanto parte da doutrina entenda que a previsão seria
“redundante” – pois uma mensagem, por definição, demandaria a sua efetiva
transmissão ao seu destinatário20 –, a regra explicita que a CISG compreende a
oferta como declaração 5eceptícias21. Dessa forma, o oblato não tem a legítima
expectativa na proposta até que efetivamente a receba22.
É, portanto, essencial definir no que consiste o recebimento. Nos termos do
artigo 24 da Convenção23, a declaração negocial entre ausentes é recebida quando
for entregue “no seu endereço comercial, endereço postal, ou, na falta destes, na
sua residência habitual”. Para interpretar essa regra à luz de meios eletrônicos de
comunicação, o CISG Advisory Council expediu a Opinion nº 1, na qual sustenta
19
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que o termo “chegar” corresponde ao momento em que a comunicação eletrônica
chega ao servidor do oblato24. É necessário, contudo, que o destinatário tenha
previamente assentido em receber comunicações eletrônicas25 de determinado
formato e em certo endereço26.
A celeridade dos novos meios de comunicação torna a questão mais peculiar:
minimiza-se o risco de o proponente revogar a oferta sem ter conhecimento de
que a aceitação já fora expedida27; de forma semelhante, é praticamente
impossível que a retratação chegue ao servidor de e-mails do destinatário antes
ou ao mesmo tempo que a proposta, se tiver sido enviada do mesmo modo28.
Como se pode compatibilizar o artigo 15(2) da CISG com comunicações
eletrônicas que, além de serem muito mais rápidas do que o envio postal,
permitem determinar com precisão o momento em que a mensagem foi recebida
pelo destinatário29, ou, ainda, que possibilitam a sua destruição, mesmo tendo
ocorrido a entrega ao destinatário? As necessidades impostas pelos meios
eletrônicos de comunicação também não permitem a adoção de interpretação
estrita ao artigo 15(2) da Convenção30.
Como se viu, pode-se definir que, via de regra, o recebimento de uma
mensagem eletrônica ocorre com a chegada ao servidor do destinatário, não
podendo o proponente ser prejudicado por falhas ocorridas após o recebimento
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pelo servidor do oblato31. Contudo, quando for possível, com razoável grau de
certeza, determinar o momento exato em que a mensagem foi “aberta”32
(presumindo-se, conseguintemente, a sua efetiva leitura), este deverá ser o marco
adotado para o recebimento33.
Dessa forma, entende-se que o critério do recebimento da mensagem pelo
servidor do oblato não é o único a ser considerado: quando possível, deve-se
adotar o momento da visualização da mensagem. Resta, portanto, necessário
delimitar até que momento o proponente pode retirar os efeitos da oferta
enviada.

2.2. A revogação e a retratação da proposta
A CISG reconhece a distinção entre revogação (revocation) e retratação
(withdrawal)34. Relata-se que, durante a redação da Convenção, este aspecto foi
controverso, por considerar-se que, “na linguagem usual, retratação e revogação
são sinônimos”35, o que criaria dificuldades na aplicação de uma lei uniforme36.
Rigorosamente, os conceitos se diferenciam em razão do momento em que ocorre
o ato do proponente: até o momento em que o oblato a receber, o proponente
pode retirar a proposta; após a oferta se tornar eficaz, apenas será possível a sua
revogação.
31
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A retratação deve chegar antes ou simultaneamente à proposta (art. 15(2)37).
Dessa forma, pode haver a retratação de propostas irrevogáveis38. A proposta
pode ser retirada antes de chegar ao destinatário pois, àquele momento, sequer
era eficaz39.
Mais delicada é a situação da revogação da oferta. O artigo 16 da CISG, na
tentativa de balancear os interesses do proponente e do oblato40, busca
harmonizar a concepção de ordenamentos de civil law e de common law. Nestes, a
oferta é, via de regra, revogável41, na medida em que o proponente é considerado
“the master of the offer”42; já nos ordenamentos de civil law, as propostas geralmente
são consideradas irrevogáveis43.
A CISG adotou a orientação do common law, estabelecendo que a oferta é
revogável44, embora haja exceções45: a oferta será irrevogável quando o
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proponente assim declarar expressamente, ou quando criar a legítima
expectativa ao oblato de que a proposta não será revogada46.
Haverá dificuldades especialmente quando a revogação ocorrer de forma
não presencial: o artigo 16(1) da CISG favorece o momento da expedição da
aceitação47. A partir deste momento, cria-se a legítima expectativa do oblato na
eficácia do contrato, o que impede a revogação da proposta48. Por outro lado,
gera-se incerteza ao proponente, o qual, sem sequer ter conhecimento do envio
da aceitação, passa a não mais poder revogar a oferta49.
Além disso, o artigo 16(2) da CISG prevê, como afirma KAZUAKI SONO, uma
única exceção à regra de revogabilidade da oferta, redigida em duas alíneas –
uma com a linguagem de civil law (artigo 16(2)(a)), e outra de common law (artigo
16(2)(b))50. Logo, a proposta torna-se irrevogável quando indicar esta
caraterística, o que pode ocorrer quando fixado prazo para sua aceitação. Diz-se
que seria “injusto”51 que o proponente pudesse revogar a proposta, mesmo tendo
conhecimento da crença do oblato na eficácia do contrato.
Dessa forma, ao considerar as inovações nos meios de comunicação na
interpretação, pode-se concluir que a celeridade dos meios eletrônicos de
comunicação reduz o período em que a revogação da proposta pode ocorrer. É
mitigada a incerteza do proponente que decide revogar a oferta e,
posteriormente, descobre ter sido ineficaz a revogação, por ter sido realizada
após a expedição da aceitação.
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Já a retratação pode ocorrer tanto por nova manifestação de vontade quanto
pela utilização de mecanismos para “destruir” a mensagem enviada pelo
proponente, até o momento em que a proposta for “aberta” ou “visualizada”,
sempre que este momento for determinável. A preservação da ratio legis do artigo
15(2) da CISG exige, pois, interpretar a regra de forma a abranger um cenário
hipotético, proposto por INGEBORG SCHWENZER e FLORIAN MOHS, em que a oferta
é enviada por e-mail em um sábado, mas é retirada no domingo, sendo que o
oblato lê ambas as mensagens na manhã de segunda-feira52.

Considerações Finais

A disciplina da formação contratual na CISG, embora remonte à segunda
metade do século XX, contém regras que permitem a compatibilização com novos
meios eletrônicos de comunicação. Com esse ensaio, buscou-se demonstrar a
necessidade de se atender à finalidade das regras atinentes à formação do
contrato de compra e venda internacional de mercadorias, em detrimento da
interpretação literal da Convenção.
Assim, se o fator de eficácia da proposta é o momento em que esta chega ao
destinatário (artigo 15(1) da CISG), este deve ser compreendido como o momento
em que a mensagem eletrônica for aberta – ou, não sendo possível defini-lo, o
momento em que a mensagem chegar ao servidor do destinatário.
Já a retratação será eficaz se disponibilizada ao destinatário antes da abertura
da mensagem em que tiver sido encaminhada a proposta, conforme o artigo
15(2). Por fim, a revogação deve ocorrer até a expedição da aceitação (artigo
16(1)), desde que o oblato não tenha confiado legitimamente na eficácia do
contrato (artigo 16(2)). Em vista da quase absoluta simultaneidade das
comunicações eletrônicas, reduz-se o risco de o proponente revogar a oferta após
a expedição da aceitação.
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Adotando estes critérios, permite-se interpretar a Convenção de forma a
abranger os contratos formados de diferentes modos: sejam contratos verbais,
cuja proposta e aceitação foram enviadas em mensagens de áudio ou durante
uma videoconferência; sejam contratos escritos, celebrados por e-mail ou por
curtas mensagens de texto, as quais podem inclusive ter sido redigidas com
emojis.

Um tratado não deve ser alterado ou substituído sempre que houver
evoluções tecnológicas: deve-se interpretá-lo na tentativa de abarcar as
inovações, atendendo à finalidade de suas regras.

