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RESUMO

Os contratos celebrados nos dias atuais já não são mais concluídos como antigamente. Hoje, há hipótese de contratos feitos virtualmente, sendo esta uma forma mais ágil e ao

mesmo tempo complexa de resolução do negócio jurídico. A matéria, entretanto, não possui legislação específica, necessitando de parâmetros do código civil e do código de

defesa do consumidor. Com as mudanças que ocorrem nos dias atuais, em que a velocidade de informações que chegam diariamente aos nossos ouvidos é gritante, e com todos

os avanços que foram alcançados, dentre eles o contrato feito no âmbito cibernético, é necessário que o Direito entre nessa seara a fim de proteger, resguardar os direitos de

ambas as partes, para que, no futuro, não haja prejuízos para a sociedade, como um todo. Não resta dúvida que essa forma de celebrar contratos facilita a celebração do negocio

jurídico, no entanto produz consequências complexas para se resolver, devido à falta de regulamentação por parte de leis específicas. Assim, buscamos conhecer os impactos

dessa tecnologia que incide diretamente na celebração de contratos, tendo em vista que deve haver uma proteção especial às partes não presentes. Portanto, deve-se viabilizar

se há efetividade quanto ao controle, prevenção e também sanções no tocante aos acordos celebrados virtualmente. O método utilizado é a pesquisa bibliográfica, com estudo de

jurisprudências, teses, dissertações, revistas, artigos, periódicos e monografias, buscando analisar o tema proposto e como dar-se-á sua aplicabilidade pelo Direito Brasileiro.

Diante de todo o exposto, e da pesquisa realizada até aqui, observamos que a jurisprudência ainda não é unânime quanto à aplicabilidade do tema. Ratificamos que, pela

escassez de material e por ser um tema recente, este se mostra relevante na medida em que há necessidade urgente de regulamentação específica, haja vista a demanda, cada

vez mais recorrente, de meios ágeis e eficientes de resolução de contratos.
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