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RESUMO

A disseminação da tecnologia e os inúmeros benefícios dela oriundos
descortinam um novo mundo à sua frente, cuja imersão abre novos
horizontes, antes não imaginados. Se por um lado ela possibilita a
aproximação e interação entre as pessoas, por outro atua como
instrumento facilitador para a aquisição de bens e serviços. Neste
contexto, é necessário repensar e, por vezes, adaptar a proteção
destinada aos consumidores envolvidos nesse ambiente virtual, a este
universo que vai se apresentando, ao qual somam-se as dificuldades de
acesso e compreensão, que impactam de forma diferente nos diversos
segmentos sociais, em especial tratando-se do consumidor idoso, que
muito se fragiliza diante deste universo. Desta forma, impõe-se uma nova
leitura acerca da proteção legal e o estudo de efetivas políticas que
proporcionem a inclusão digital almejada diante da nova linguagem que é
oferecida, tema de grande relevância na atualidade. Assim sendo, o
presente estudo objetiva destacar os princípios essenciais relacionados à
proteção do consumidor idoso nas contratações eletrônicas, tendo como
base o Código de Defesa do Consumidor e a revisão bibliográfica que
cerca o tema, como forma de se analisar a efetividade da respectiva
proteção.
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