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1. Resumo  

     

      Em uma época em que o fenômeno do crescente populacional 

longevo acontece pelo mundo, tendo como enfoque no aumento na faixa 
etária das pessoas idosas em nosso país, cuja preservação acontece 
enquanto consumidora, havendo uma maior proteção após a vigência 

do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, que o resguarda em sua 
dignidade humana muito mais do que o seu próprio Estatuto de Idoso 
em nosso ordenamento jurídico.  

      Este estudo visa estabelecer parâmetros de comparação entre os 
dois institutos legais, sendo que aponta para a viabilidade da 

vulnerabilidade desses considerados hipervulneráveis por ser senectos 
estarem protegidos em todos ambitos legislativos indo de encontro a 
Constituição Federal, uma vez resguardado em sua vulnerabilidade 

como consumidores em potencial. Há dessa forma possibilidades de 
terem reconhecidos direitos além da letra fria da lei e criar 
reconhecimentos baseados em situações fáticas do seu cotidiano de 

pessoa activa na sociedade brasileira. 



          Ao final conclui-se após a exposição dos argumentos explicitados 

de que através das vias judiciárias poder-se-ia agregar valor à norma 
jurídica em uma opção estratégica de ver-se o direito aplicado não na 

letra fria e morta da lei, mas na aplicabilidade fática de proteção ao 
consumidor de pessoa idosa tomando como base a sua 
hipervulnerabilidade em todo o sistema jurídico nacional. 
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