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RESUMO

As modificações e a maneira diversificada de adesão a contratos, que no qual utilizando a ferramenta, no caso a internet, chegaremos ao 
Contrato Eletrônico. Não tendo apenas como uma opção, entretanto, das já existentes, será mais uma modalidade de um contrato. Por se tratar 
de um contrato celebrado no ambiente virtual, local no qual a facilidade de acesso se torna mais acessível, surge a insegurança na qual se tornam 
vulneráveis as informações contidas, como dados pessoais, sendo em caso de compras, o número do cartão de crédito e de informações 
bancárias. Essa modalidade contratual gera uma instabilidade no ambiente virtual onde se torna necessário utilizar-se de ferramentas 
matemáticas para se ter uma maneira de haver uma forma de proteção para que não haja a evasão quanto a informações prestadas. A pesquisa 
inicia abordando os aspectos jurídicos do contrato, conceituando o que vem  a ser contrato e logo em seguida os princípios que norteiam o 
contrato e logo após vem o enfoque do artigo, o Contrato Eletrônico. Temos o Contrato Eletrônico em toda parte que possa a vir a existir a 
internet. Meios que também são consideráveis é o feito por telefone e chat. A internet se tornou um meio de instrumento indispensável para o 
polo mercantil e empresarial, chegando até a ala do consumidor. Entre autores, há divergência quanto ao rotular que o Contrato Eletrônico seja 
ou não mais uma modalidade contratual. Existem as modalidades contratuais, dividindo-se em categorias, sendo elas: Insistêmicos, Interpessoais 
e Interativos. Na esfera do consumidor, o Contrato Eletrônico tem um grande número, tendo como o comércio eletrônico sido iniciado por 
grandes empresas como Lojas Americanas. O contrato Eletrônico para se materializar, ele precisa de que o consumidor/contratante venha a 
fornecer dados sigilosos como os dados pessoais. Por essa sistemática surge a instabilidade jurídica no ambiente virtual. Por fim, o objetivo dessa 
pesquisa, que para formalizar foi utilizado livros de renomados doutrinadores, cartilha do consumidor, artigos jurídicos e revistas eletrônicos,  é 
mostrar que há mecanismos na qual pode se evitar  quanto a essa insegurança e que essa forma contratual vem também a ser vantajosa para o 
consumidor/contratante.
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