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Simpósio: 3 - DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
DA DIGNIDADE HUMANA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
RESUMO: O tema ora destacado é objeto de uma pesquisa – ainda em fase de conclusão – que 
visa analisar a efetividade dos mecanismos de proteção e defesa dos aposentados e pensionistas 
idosos na relação de consumo. A relevância dessa temática reside na situação de vulnerabilidade 
que caracteriza esse coletivo. Muitos estão endividados, com os seus benefícios previdenciários 
comprometidos com empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito. A partir de uma 
abordagem qualitativa, tem-se realizado uma pesquisa bibliográfica visando verificar os 
instrumentos jurídicos de proteção ao idoso ante este cenário. Concomitantemente, tem sido 
feita a coleta de dados junto aos órgãos de defesa do consumidor e outros institutos de análise 
socioeconômica, com destaque para o perfil, renda e situação econômica dos aposentados e 
pensionistas no cenário Estadual e Nacional. Em que pese o amparo legal contido no artigo 5º, 
inciso XXXII e artigo 170, inciso V,  da Constituição Federal de 1988, no Código de Defesa do 
Consumidor, no Estatuto do Idoso e na lei previdenciária 8.213/1991,  no intento de assegurar 
um  equilíbrio entre as partes, protegendo aqueles que se encontram numa situação de 
hipossuficiência, verifica-se que  o consumidor aposentado e pensionista idoso ainda está numa 
linha de perigo, portanto,  em situação de vulnerabilidade. Vale recordar que o direito da 
personalidade, no que tange aos idosos, busca assegurar-lhes a dignidade, no que diz respeito a 
sua vida, individualidade, saúde e envelhecimento. A questão do superendividamento no Brasil 
se agravou com a explosão da oferta do crédito de maneira fácil e rápida, sem restrições a 
qualquer classe social, principalmente após a edição da Lei 10.820/2003, que autorizou o 
pagamento de empréstimo através de desconto nos salários e nos benefícios previdenciários. O 
empréstimo consignado é um tipo de contrato celebrado entre beneficiário e instituição 
financeira com o fim de obter dinheiro emprestado. Existe uma legislação garantista aos direitos 
dos idosos, mas que, efetivamente, não os protege, uma vez que as garantias dispostas em lei 
não são observadas na prática. Levando em consideração que os idosos são fisicamente, 
psicologicamente e socialmente vulneráveis, devem ser considerados e tratados como 
diferentes. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Logo, aos que são 
considerados diferentes, em razão do envelhecimento, precisa ser assegurada a igualdade 
jurídica com o objetivo de atenuar sua desigualdade material em relação aos demais cidadãos. 
Desse modo, os limites de desconto estabelecidos no Estatuto do Idoso, na legislação 
consumerista, na lei do empréstimo consignado e os dados extraídos dos órgãos de pesquisa 
têm sido os pilares da análise da investigação em curso. De forma preliminar, trazem à tona a 
situação de obscuridade da lei no que no tange à proteção do idoso no arcabouço normativo 
vigente na relação de consumo.  
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