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RESUMO 

 

 

Este trabalho versa sobre as relações de consumo, com ênfase no consumidor idoso e a sua 
vulnerabilidade frente às instituições financeiras quanto à concessão de crédito fácil e 
consignado. Os fornecedores de crédito, através da agressiva publicidade e com forte 
influência dos meios de comunicação, induzem o idoso a consumir descontroladamente a 
contratação de empréstimos, com parcelas descontadas além dos 30% legais de seu benefício 
previdenciário, uma agressão à sua dignidade como pessoa humana e deixando-o em uma 
condição de miserabilidade, uma vez que a grande parcela dessa população, que deveria ser 
tratada com prioridade pelo Estado, sociedade e família, sobrevive com menos de dois 
salários-mínimos, deixando-o sem o mínimo necessário para sua subsistência essencial. 
Assim, é necessária uma política de proteção mais eficaz e efetiva. Está em tramitação no 
Congresso Nacional o Projeto de Lei 283/2012, com finalidade de solucionar a saúde 
financeira do idoso e protegê-lo das cláusulas abusivas contratuais.  

 

Palavras-chave: Direito do Consumidor – Idoso – Superendividamento – 
Hipervulnerabilidade – Crédito Consignado – Recuperação do Idoso Superendividado 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho versa sobre as relações de consumo e a vulnerabilidade do consumidor, 

bem como o idoso e o seu comportamento dentro da sociedade de consumo. Tem a finalidade 

de estudar as limitações desse consumidor, as suas limitações e direitos, a sua condição de 

vulnerável e as condutas que o cercam, levando-o ao superendividamento.  

O foco principal é a hipervulnerabilidade e o endividamento desenfreado, sem um controle 

por parte das instituições financeiras quanto a analisar a saúde financeira do idoso no instante 

da contratação de crédito consignado.  

O estudo apresentado foi dividido em três capítulos. No primeiro, é conceituado o Direito do 

Consumidor, a sua breve história e as correntes doutrinárias. O segundo capítulo trata dos 

princípios norteadores do direito consumerista, como dignidade da pessoa humana, boa-fé 

objetiva, princípio da proteção, vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor. O terceiro 

e último capítulo destaca quem é o idoso, o superendividamento, as causas, os meios de 

minorar o endividamento ou evitá-lo, como também de projeto de lei em tramitação no 

Congresso Nacional para solucionar e tratar esse fenômeno atual.  

O procedimento metodológico aplicado foi o estudo e interpretação da legislação específica 

(Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor), estudo doutrinário (constitucional, 

civil e consumerista), e jurisprudência dos tribunais.  

Para embasar a pesquisa científica, foram consultados, além do material impresso, sítios 

eletrônicos diversos e especializados de órgãos voltados para a proteção e defesa do 

consumidor, como também periódicos digitais notoriamente conhecidos. Houve 

aproveitamento de dados estatísticos emitidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.  

Ao final, pode-se concluir que o trabalho é mais um adicional para os interessados no tema e 

para os aplicadores do Direito. 
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1 DIREITO DO CONSUMIDOR: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

 

No final do século XVIII e início do século XIX há a Revolução Industrial, causadora de uma 

substancial alteração na produção agrícola e industrial. A Revolução industrial ocorreu devido a 

três fatores distintos: ascensão da burguesia como nova classe dominante; surgimento da 

máquina a vapor; e acúmulo de capitais por parte da burguesia durante o período da Idade 

Moderna e a concentração da mão de obra abundante e barata nos centros urbanos.  

A doutrina consumerista denomina esses fatos de unilateralidade da produção, consiste no fato 

de que o fornecedor, que é o detentor de todos os meios de produção, estabelece as regras do 

mercado, demonstrando a disparidade existente entre os sujeitos que produzem e os que 

consomem. Após um longo processo de insatisfação de tal fenômeno e pela insuficiência do 

Direito Civil para disciplinar as relações existentes de tal natureza, fornecedor e consumidor, eis 

que surge o Direito do Consumidor no período Pós Segunda Guerra Mundial.  

No Brasil, o Direito do Consumidor é disciplinado pela Lei 8.078/90, denominado Código de 

Defesa do Consumidor (CDC).  

Existem três correntes doutrinárias quanto à natureza jurídica do direito do consumidor:  

Direito Civil Constitucional: é um ramo do direito civil constitucional, visto versar sobre uma 

relação contratual com fundamentação no texto da Constituição da República (CR/88). 

Direito Misto: consagra normas de ordem pública e normas que visam atender os interesses 

particulares. 

Direito Privado: de acordo com Cláudia Lima Marques 1 , é um ramo do Direito Privado, 

porquanto, sua categoria básica (relação de consumo) apresenta natureza contratual. Esta teoria é 

a mais aceita.  

O Direito do Consumidor, no Brasil, é amparado na CR/88 e no Ato das Disposições 

Constitucionais e Transitórias (ADCT) e está elencado como um direito fundamental, conforme 

o artigo 5º, inciso XXXII, da CR/88: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

                                                             
1
 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 1998, pág. 75. 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

     [...] 
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
(BRASIL, 1988) 
 

Conforme disposição do artigo 170, inciso V, da CR/88, que rege o princípio da ordem 

econômica, frisa que um de seus princípios é a defesa do consumidor, assim, a livre concorrência 

quanto a oferta de alienar um produto ou prestar serviço no mercado de consumo deve ser de 

forma lícita e não deve violar os direitos do consumidor.  

A ADCT, em seu artigo 48, estipulou um prazo de cento e vinte dias da promulgação da 

Constituição para o Congresso Nacional elaborar o CDC. O legislador elaborou a codificação do 

Direito do Consumidor, o que possibilita e permite a reforma do direito vigente, garantindo a 

coerência, simplicidade e clareza no regramento legal da matéria e homogeneidade no referido 

ramo do Direito.  

O Direito do Consumidor enquanto direito fundamental, tem um único fim de atender as 

necessidades dos consumidores, com observância nas relações de consumo de tal maneira a 

pacificar os interesses eventualmente em conflito. É o ramo da ciência jurídica que disciplina a 

relação jurídica instituída entre fornecedor e consumidor, tendo por objeto um produto ou um 

serviço, caracterizando a relação de consumo, dotada de natureza contratual, é a categoria básica 

objeto de estudo do Direito do Consumidor. 

Segundo Pereira2, negócio jurídico é toda declaração de vontade emitida em consonância à 

ordem legal e produtora dos efeitos jurídicos pretendidos pelo agente, sendo o contrato um 

negócio bilateral ou plurilateral que tem por objetivo criar, modificar ou extinguir direitos e 

obrigações de caráter patrimonial.  

A referida ciência jurídica tem por finalidade estabelecer os direitos, obrigações e deveres de 

cada parte da relação, garantindo a proteção, no que concerne à segurança, à saúde e a qualidade 

dos serviços prestados.  

Há dois elementos da relação jurídica de consumo: subjetivo e objetivo.  

O elemento subjetivo refere-se aos sujeitos da relação de consumo – consumidor e fornecedor.  

                                                             
2
 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – V. I. São Paulo: Gen, 2017, pág. 47. 
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O fornecedor, de acordo com o artigo 3º do CDC é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

O consumidor, segundo o artigo 2º, caput, do CDC, é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

(obtém a titulo oneroso ou gratuito) ou se utiliza (consome) produto ou serviço como destinatário 

final (para uso próprio). O CDC prescreve que se equiparam a consumidor: a coletividade de 

pessoas (art. 2º, parágrafo único), mesmo que não possam ser identificadas e desde que tenha de 

alguma forma, participado da relação de consumo, como exemplo de coletividade de 

consumidores são os usuários de um serviço de plano de assistência médico-hospitalar em que 

cada consumidor, individualmente, firmou um contrato de adesão junto à prestadora do serviço. 

Os direitos desses consumidores podem ser pleiteados separados ou coletivamente, sendo 

beneficiados todos os envolvidos na mesma situação. Todas as vítimas de um evento de um 

acidente de consumo art. 17 do CDC, ou seja, um terceiro que não tenha adquirido ou utilizado 

um serviço ou produto será considerado consumidor, desde que tenha sofrido as consequências 

de um acidente de consumo. Ressalta-se que o conceito de consumidor e a sua ampliação só é 

válido quanto à responsabilidade pelo fato e não pelo vício do produto ou serviço, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no Capítulo V da lei consumerista.  

Já os elementos objetivos são os objetos dos quais recaem os interesses dos fornecedores em 

aliená-los e dos consumidores em adquiri-los ou contratá-los. São os produtos e os serviços.  

O produto, com base nos artigos 3º, §1º e 26 do CDC, é qualquer bem móvel ou imóvel, material 

ou imaterial, durável ou não durável, resultado da produção no mercado de consumo das 

sociedades, ou seja, é tudo aquilo que é colocado à venda no comércio, como exemplos: carro, 

geladeira, casa, alimentos, sabonete, etc. 

O serviço, em conformidade com artigo 3º, §2º do CDC, é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, salvo das relações de caráter trabalhista. Assim 

como o produto, o serviço pode ser durável, a exemplo contratação de implante de prótese 

dentária ou construção de uma casa; ou serviço não durável, como exemplos serviço de faxina ou 

lavagem de roupa em uma lavanderia. O serviço público é aquele prestado pela Administração 

Pública. São serviços de saúde, educação, transporte coletivo, segurança, água, luz, limpeza 

pública, dentre outros. A responsabilidade é do Governo de estabelecer regras e controlar esses 

serviços prestados para satisfazer as necessidades da sociedade como um todo. Os serviços 
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públicos também podem ser prestados por empresas particulares contratadas pelo Governo, são 

obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.  

Portanto, para que uma relação jurídica seja caracterizada como uma relação de consumo é 

necessária a presença dos elementos subjetivos e, pelo menos, um dos elementos objetivos. A 

ausência de qualquer um desses requisitos afastará a composição da relação jurídica de consumo, 

assim, inexistindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.  

Independentemente do tipo contratual pactuado entre as partes para determinar se será ou não de 

consumo, não é o negócio jurídico em si que incidirá as normas do CDC, mas sim a presença 

essencial dos elementos da relação de consumo (consumidor/ fornecedor e produtos ou serviços).  
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2 ALGUNS PRINCÍPIOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

DETURPADOS PELO CRÉDITO CONSIGNADO  

 

 

Não serão abordados neste estudo todos os princípios norteadores do Direito do Consumidor, 

mas tão somente aqueles que são afetados diretamente pela relação de consumo, no caso em 

particular, a relação entre uma instituição financeira e o consumidor quanto à contratação do 

crédito consignado.  

 

2.1  PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana possui um papel de destaque, haja vista ser um dos 

princípios basilares da Constituição Federal de 1988, é o pilar de criação, interpretação e 

aplicação da ordem constitucional, especialmente do sistema de direitos fundamentais 

discriminadas no art. 5º, da CR/88: são os direitos de liberdade, direitos individuais, civis e 

políticos, os direitos de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais, fraternidade ou 

solidariedade – os chamados direitos difusos – como exemplos destes o meio-ambiente, 

patrimônio histórico, direitos da criança e do adolescente, direito dos idosos.  

Leia-se no art. 1º da Carta Magna (BRASIL, 1988) que, após a soberania, o texto 

constitucional apresenta a dignidade como fundamento da República brasileira: 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político; 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

 

A dignidade humana por ser um valor, já está imbuída no ser humano, segundo KANT3, “o 

homem é um fim em si mesmo”, ou seja, a positivação dos direitos fundamentais colocou o 

                                                             
3
 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

2006. 
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cidadão como centro da titularidade de direitos, norteando as relações individuais entre as 

pessoas naturais e entre estas e as pessoas jurídicas, inclusive o Estado, sendo 

responsabilidade de o Estado garantir e resguardar o exercício desses direitos, bem como 

tratar a todos com isonomia e zelar, principalmente, aqueles indivíduos considerados 

vulneráveis.  

Em relação à matéria atinente às relações de consumo, está previsto no texto constitucional, 

em seu inciso XXXII, art. 5º, quando o legislador dita que “O Estado promoverá, na forma 

da lei, a defesa do consumidor”.  

O referido princípio encontra guarida no Código de Defesa do Consumidor, onde se 

constitui em seu principal fundamento, sendo inserido em vários dispositivos legais.  

Destarte, a dignidade da pessoa humana é elevada à proteção máxima e apoiada a 

mecanismos legais visa à igualdade jurídica entre o fornecedor e consumidor, envolvidos 

pela sistemática do CDC – este constituído como um verdadeiro avanço social – com a 

obrigação de regular as relações de consumo com suas normas de natureza de ordem pública 

e interesse social, preocupando-se com a sociedade.  

O art. 4º, do CDC, ao discorrer sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, 

observa-se que a dignidade da pessoa humana está implícita nos termos legais relacionados à 

inversão do ônus da prova, da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, da 

necessidade de divulgação adequada dos produtos e serviços, da proteção contratual e das 

cláusulas abusivas, e da prevenção e reparação dos danos materiais e morais, dentre outros; a 

tal política tem por objetivo o atendimento das necessidades do consumidor, sendo este 

conceituado como a parte mais fraca da relação de consumo. 

Tratando-se da proteção contratual, há o intervencionismo estatal privilegiando a dignidade 

do consumidor a partir do momento em que exige do fornecedor a oportunidade do 

consumidor tomar conhecimento prévio do conteúdo contratual, o que na prática diária da 

relação consumerista não ocorre. O disposto do art. 47 do CDC narra que a interpretação 

contratual deve ser mais favorável ao consumidor, lhe garantindo, pois, a proteção 

necessária à sua dignidade. Tanto as cláusulas abusivas quanto a cobrança de prestações 

desproporcionais serão nulas de pleno direito, atenuando o princípio do pacta sunt 
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servanda4, ou seja, com a aplicação do princípio constitucional da igualdade e da pessoa 

humana, prevalece o equilíbrio contratual diante de uma situação jurídica privada em que 

um lado da relação, neste caso o fornecedor, subtrairia do consumidor além do acordado 

entre eles, diante da ignorância deste.  

Logo, a intervenção do Estado nas relações jurídicas privadas contribui para assegurar o 

exercício dos direitos individuais e sociais, um equilíbrio sócio-jurídico para o 

desenvolvimento nacional na ordem econômica alicerçado na dignidade da pessoa humana.  

 

2.2  PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

O princípio da proteção do consumidor está expresso no art. 1º da Lei 8.078/1990:  

 Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 
Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do 
consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º 
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias. 

Estabelece o seu caráter protecionista e de interesse social, justificando a existência da lei 

consumerista quanto à intervenção do Estado no domínio econômico, uma vez o surgimento 

da necessidade de proteger o consumidor em relação à aquisição de certos produtos e 

serviços, a exemplo: fornecimento de medicamentos específicos para tratar doenças graves, 

o aumento exagerado de preços, contratos imobiliários e de créditos consignados com suas 

parcelas desproporcionais e com taxas de serviços implícitas e omitidas para o consumidor 

no ato de suas contratações, dentre outros.   

A proteção do consumidor refere-se à proteção básica aos bens jurídicos fundamentais, 

conforme o dispositivo legal do art. 6º do CDC: incolumidade física (direito à vida, à saúde 

e segurança do consumidor, relacionados aos produtos e serviços oferecidos, bem como os 

riscos/danos que podem causar ao consumidor); incolumidade psíquica (liberdade de escolha 

e igualdade nas contratações); incolumidade econômica (relaciona-se aos riscos de lesão 

econômica voltada a práticas abusivas do fornecedor de produtos ou serviços).  

                                                             
4 O termo “pacta sunt servanda” vem do latim “os pactos devem ser cumpridos” e constitui um princípio da 
força obrigatória de um contrato. As partes gozam do direito da liberdade de contratar, e o contrato firmado 
torna-se a lei entre elas, sendo que seu descumprimento acarreta o dever de indenizar por parte do inadimplente. 
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Portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor deverão ser aplicadas para 

equilibrar as relações de consumo entre o fornecedor e consumidor, estabelecendo a 

igualdade entre as partes.  

 

2.3  PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

 

Conforme o art. 4º, I, da lei 8.078/90, o princípio da vulnerabilidade é um dos requisitos 

essenciais para caracterizar uma pessoa como consumidora, é o reconhecimento da 

fragilidade do consumidor fronte ao fornecedor nas relações de consumo. Faz-se vulnerável 

nos seguintes âmbitos: técnica, jurídica, fática, socioeconômica e informacional – em razão 

do fornecedor deter o monopólio das informações relativas a cada produto ou serviço; e em 

razão do fornecedor, na maioria das vezes, possuir maior capacidade econômica do que o 

consumidor. 

A vulnerabilidade para Nelson Nery Júnior5 decorre da isonomia constitucional, quando diz 

para tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. As lições de Claudia Lima Marques, 

Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem6 dizem que:  

A vulnerabilidade é um estado da pessoa, um estado inerente de risco ou um 
sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no mercado, é uma 
situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, 
enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação. A vulnerabilidade 
não é, pois, o fundamento das regras de proteção do sujeito mais fraco, é 
apenas a ‘explicação’ destas regras ou da atuação do legislador, é a técnica 
para aplicá-las bem, é a noção instrumental que guia e ilumina a aplicação 
destas normas protetivas e reequilibradas, à procura do fundamento da 
igualdade e da justiça equitativa.  

Observa-se que a vulnerabilidade não se confunde com a hipossuficiência do consumidor, 

uma vez que esta não tem relação com o fator econômico, pois decorre do desconhecimento 

técnico, informativo, características, propriedades e eventuais vícios sobre o produto ou 

serviço que é oferecido ou prestado; já a vulnerabilidade envolve todos esses aspectos 

elencados e ainda o nível econômico do consumidor. Assim, todo consumidor é sempre 

                                                             
5 NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal Comentada: e Legislação 
Constitucional. São Paulo: RT, 1995. 
6 MARQUES, Claúdia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código 
de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2010, p. 144. 
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vulnerável, característica intrínseca à própria condição de destinatário final do produto ou 

serviço, mas nem sempre será hipossuficiente. 

Entretanto, o fornecedor não é somente aquele que produz o produto e o disponibiliza no 

mercado, ele utiliza de todos os meios necessários para a divulgação do bem mediante um 

marketing social – disponibiliza nos meios de comunicação em geral - , que impulsiona, 

compele o indivíduo a consumir o produto para que este se sinta incluído na sociedade.  

Dessa maneira, a lei consumerista deve ser utilizada de forma efetiva em prol do consumidor 

para estar no mesmo patamar de igualdade jurídica frente ao fornecedor. 

 

2.4  PRINCÍPIO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

 

A hipossuficiência significa que um indivíduo não tem recursos financeiros disponíveis e 

necessários para se sustentar, não é autossuficiente. É um conceito fático e não jurídico, ou 

seja, é analisada a situação socioeconômica do consumidor perante o fornecedor. Também é 

um conceito técnico, pois se trata da presunção relativa, apresentada exclusivamente no 

campo processual, sendo necessária a comprovação no caso concreto à autoridade judiciária.  

Segundo a lei, existem duas principais noções de hipossuficiência: a aplicação do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária), que concede o benefício da justiça gratuita 

aos que alegarem pobreza e comprovando-a, assim, considera-se a parte hipossuficiente; e 

está relacionado com a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, porém 

não está, necessariamente, ligado à condição econômica dos envolvidos.  

Segundo Flávio Tartuce 7 , todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é 

hipossuficiente, ou seja, processualmente o consumidor pode ou não possuir meios de 

obtenção de provas no tocante de responsabilizar o fornecedor pelo dano verificado do 

produto ou do serviço defeituoso, haja vista este ser quem possui as informações e o 

conhecimento técnico.  

Há inúmeros julgados que tratam da inversão do ônus da prova a favor do consumidor, 

decorrência direta da hipossuficiência, sendo reconhecida como um dos direitos básicos do 
                                                             
7

 TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual do Direito do Consumidor: direito 
material e processual. Rio de Janeiro: Método, 2014, pág. 45. 
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consumidor, expresso no art. 6º, VIII da Lei nº 8.078/90 “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. Como exemplo, a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça, em que é debatida a matéria em questão: 

Direito Processual Civil. Recurso Especial. Ação de indenização por danos 
morais e materiais. Ocorrência de saques indevidos de numerário 
depositado em conta poupança. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, do 
CDC. Possibilidade. Hipossuficiência técnica reconhecida. O art. 6º, VIII, 
do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do 
consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida 
quando a alegação por ele apresentada seja verossímil, ou quando 
constatada a hipossuficiência. Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência 
técnica do consumidor, em ação em que versa sobre a realização de saques 
não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do 
ônus probatório. Diante da necessidade de permitir ao recorrido a produção 
de eventuais provas capazes de ilidir a pretensão indenizatória do 
consumidor, deverão ser remetidos aos autos à instância inicial, a fim de 
que oportunamente seja prolatada uma nova sentença. Recurso especial 
provido para determinar a inversão do ônus da prova em espécie (STJ – 
REsp 915.599/SP – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 
21.08.2008 – Dje 05.09.2008).  

Destarte, o hipossuficiente é aquele que, no caso concreto, comprova estar em situação 

desprivilegiada, sendo amparado pela lei que concede os benefícios como a justiça gratuita 

e/ou inversão do ônus da prova. A lei é que define quem é hipossuficiente e é no caso 

concreto que é verificado a existência da hipossuficiência. 

 

2.5 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA  

 

As relações de consumo devem ocorrer com probidade, lealdade, solidariedade, 

razoabilidade e cooperação na consecução do objeto no negócio jurídico, a fim de manter o 

equilíbrio e equidade na relação jurídica entre consumidor e fornecedor. O princípio da boa-

fé está explícito nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, in verbis:  

Art. 4º. A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, a respeito a sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de sua qualidade de vida, bem como a 
transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: 
[...] 
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo 
e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
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desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 
nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), 
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores. 
[...] 
Art.51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
[...]  
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé 
ou a equidade; 
[...] 

A lei consumerista incorpora a boa-fé objetiva, distinta da subjetiva.  

A boa-fé subjetiva é o elemento intrínseco do sujeito da relação contratual, relacionado 

somente com a intenção das partes, lançada à ignorância de um destes acerca de um fato 

modificador, impeditivo ou violador de seu direito. A boa-fé pode ser encontrada em 

diversos dispositivos do Código Civil, como por exemplo, no art. 1.567, quando trata dos 

efeitos do casamento putativo, nos arts. 1.201 e 1.202, que regulam a posse de boa-fé, e no 

art. 879, se referindo à boa-fé do alienante do imóvel indevidamente recebido, dentre outros.  

Enquanto que a boa-fé objetiva pode ser considerada uma regra de conduta, sendo dever das 

partes agirem com honestidade e lealdade, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual em 

todas as fases do negócio nas relações de consumo. De acordo com os juristas Claudia Lima 

Marques, Herman Benjamin e Bruno Miragem8, a boa-fé objetiva tem três funções básicas: 

“servir como fonte de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os 

denominados deveres anexos (função criadora); constituir uma causa limitadora do 

exercício, antes ilícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos (função limitadora); ser utilizada 

como concreção e interpretação dos contratos (função interpretadora)”. Ainda segundo 

Miragem9:  

[...] O princípio da boa-fé objetiva implica na exigência nas relações 
jurídicas do respeito e da lealdade com o outro sujeito da relação, impondo 
um dever de correção e fidelidade, assim como o respeito às expectativas 
legítimas geradas no outro. O exercício da liberdade de contratar, ou dos 
direitos subjetivos de que  se é titular por força da lei ou do contrato, não 
podem se dar em vista exclusivamente, dos interesses egoísticos de uma das 
partes. Ao contrário, a boa-fé objetiva impõe que ao atuar juridicamente, 
seja levado em consideração também os legítimos interesses alheios, de 
modo a evitar seu desrespeito [...] (MIRAGEM, 2010, p. 110) 

                                                             
8
 MARQUES, Claúdia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código 

de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2010. 
9
 MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2010. 
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Desse modo, numa eventual lide verificará das cláusulas contratuais e caso tenha a 

percepção de algum tipo de abuso na prestação de serviço contratada ou quanto à aquisição 

de produto, será considerado as ações e condutas das partes, a fim de pacificar e equilibrar a 

relação de consumo, a ordem econômica e proteger a parte mais fraca da relação, o 

consumidor. Assim, havendo o desrespeito do princípio da boa-fé nas cláusulas do contrato, 

estas serão consideradas nulas.  
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3 CONSUMIDOR IDOSO 

 

 

3.1 IDOSO: CONCEITO GERAL E NO ÂMBITO JURÍDICO 

 

Tentar definir Idoso pode parecer simples, no entanto, o conceito não se limita somente a esse 

termo, faz-se saber, também, a sua diferenciação entre envelhecimento, velhice e terceira 

idade.  

O envelhecimento é um processo biológico do organismo que sofre alterações com o passar 

dos anos de um indivíduo, é o desgaste do corpo depois de atingida a idade adulta. Há um 

declínio cognitivo a partir dos 30 anos de idade.  

A velhice é a qualidade de velho, alguém com idade avançada, com referência à senilidade. É 

considerado o último ciclo da vida, que independe de condições sociais, hábitos de vida e 

condições de saúde. A velhice é considerada para alguns uma experiência subjetiva e 

cronológica, tratada de diversas formas diferentes por cada sociedade e cultura.   

A terceira idade, ou para alguns, a melhor idade, é a fase entre a aposentadoria e o 

envelhecimento. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), é a fase da vida 

que começa a partir dos 60 anos de idade nos países em desenvolvimento e aos 65 anos nos 

países desenvolvidos. Caracteriza-se por mudanças físicas e comportamentais, como também 

a percepção do indivíduo da terceira idade em relação a sentimentos, pensamentos, ações e 

reações. Segundo o gerontologista francês Huet, em uma revista chamada Informations 

Sociales (1962), o início cronológico da terceira idade coincide com a aposentadoria – entre 

60 e 65 anos.  

O envelhecimento ocorre em diferentes esferas – biológica, social, psicológica, econômica, 

jurídica, política -, depende de vários fatores e experiências ao longo da vida, como o 

convívio familiar, instituição de ensino, trabalho, convivência social, dentre outros. A velhice, 

terceira idade e envelhecimento não ficam restritos a um único conceito, haja vista que a 

idade cronológica pode não ser idêntica à biológica e social do indivíduo.  
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O idoso é todo e qualquer indivíduo acima de 60 anos de idade, é o sujeito do 

envelhecimento. Papaléo M. Neto10 define que o envelhecimento é um processo, a velhice é 

uma etapa da vida e o idoso é o resultado e sujeito destes.  

O estudo demográfico brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)11, baseado numa de série de projeções populacionais mencionadas no Censo de 2010, 

o número de idosos maior de 65 anos quadruplicará até o ano de 2060, devido o aumento da 

expectativa de vida e tendência de envelhecimento acelerado da população.  

Segundo o órgão, a população da faixa etária acima de 65 anos, que no ano de 2013 era de 

14,9 milhões (7,4% do total), a expectativa é que no ano de 2060 seja de 58,4 milhões (26,7% 

do total). A expectativa média de vida do brasileiro deve aumentar de 75 anos para 81 anos. O 

estudo informa, ainda, que as mulheres alcançarão a idade média de 84,4 anos, enquanto os 

homens, 71,5 anos.  

A Psicologia conceitua “idoso” como a idade cronológica do indivíduo, o seu histórico de 

vida e o grau de desenvolvimento do país que ele vive. Entretanto, o conceito deve ser 

ampliado além das fronteiras biológica e social, pois, com a evolução da sociedade, o idoso 

também evoluiu, ou seja, mesmo que encontre pessoas idosas com a mesma idade, percebe-se 

que algumas estão em plena atividade laboral, social e com saúde, enquanto outras necessitam 

de cuidados especiais e atenção diferenciada. São pessoas que contribuíram ou ainda 

continuam a contribuir para o desenvolvimento de diversos setores do país, com direito à 

cidadania e ampla participação nas comunicações de massa e em rede. É uma parcela da 

sociedade mais numerosa e crescente, tanto é que as sociedades de consumo e capitalista 

detectaram nesses “idosos ativos” um mercado consumidor cada dia mais significativo e 

lucrativo. O comércio se adaptou a esse novo consumidor, facilitando as formas de aquisição 

de produtos e contratação de prestação de serviços, com valores diferenciados e abertura de 

créditos a serem pagos em prestações “a perder de vista”, o que a mais de dez anos era 

impensável. Essa conquista econômica, em relação à abertura de créditos e contratação de 

créditos consignados, criou uma ilusão quanto à independência e autonomia financeira desse 

idoso, já que muitas dessas pessoas são aposentadas e acabam comprometendo além da 

metade da parcela de seus benefícios com dívidas, muitas delas desnecessárias e fraudulentas. 

                                                             
10

 NETO, Papaléo M. O estudo da velhice no século XX: histórico, definição do campo e termos básicos. In: 
Freitas E. et. al. (Orgs) Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, p.2-12. 
11

 Fonte:<www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/08/130829_demografia_ibge_populacao_brasil_Igb > acesso 
em 18 de maio de 2017) 
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O idoso, num ímpeto de ajudar economicamente a sua família e até mesmo comprar 

medicamentos ou aproveitar o seu tempo ocioso com lazer, não percebe as armadilhas que a 

maioria dos contratos consignados apresenta como juros elevados e valores das parcelas além 

dos trinta por cento legais a serem descontados do benefício do INSS ou da conta bancária, 

gerando o fenômeno do superendividamento, a ser discutido num tópico à parte, prejudicando 

a subsistência mínima e essencial do consumidor, ferindo a dignidade da pessoa humana.  

A legislação brasileira define quem é o idoso de acordo com a faixa etária, a fim de garantir 

os direitos e deveres desse indivíduo. Contudo, há divergência quanto à idade inicial para a 

pessoa ser considerada idosa nos vários ramos do direito pátrio, pois variam o início a partir 

dos sessenta, sessenta e cinco e setenta anos, causando várias disputas judiciais.  

Antes de janeiro de 1994, não havia um diploma legal que apresentava uma definição de 

pessoa idosa, inclusive a Constituição Federal, em virtude da complexidade e subjetividade do 

tema, pois, para alguns autores, foi estipulada a faixa etária do idoso para determinar o 

conceito cronológico, estabelecendo um único critério. Para outros, a qualidade do idoso 

deveria ser analisada no caso concreto, dependendo das condições e peculiaridades de cada 

indivíduo.  

A instituição da Política Nacional do Idoso, promulgada pela Lei 8.842/1994, considerou a 

pessoa idosa com idade superior a sessenta anos, bem como o Estatuto do Idoso, Lei 

10.741/2003. Para ambas as leis utilizaram-se o critério cronológico, de caráter absoluto, 

definindo idosa a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, independentemente da 

capacidade física ou mental, sendo todos protegidos pelo documento legal. Assim, qualquer 

pessoa ao completar sessenta anos torna-se idosa para todos os efeitos legais, conforme o 

artigo 1º do referido Estatuto, a saber:  

Art. 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

A Constituição Federal de 1988 estipula que um dos objetivos fundamentais do Estado é 

promover o bem de todos, sem preconceito ou discriminação em detrimento da idade. Em 

seus arts. 229 e 230 demonstram que a família, a sociedade e o Estado devem amparar a 

pessoa na condição de idoso na carência ou enfermidade, assegurar a participação desse 

indivíduo na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à 

vida. Mas, o parágrafo 2º, do artigo 230 da CR/88, informa que aos maiores de sessenta e 
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cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, esta uma divergência 

legal em relação ao Estatuto do Idoso.  

O Código Civil não faz referência ao conceito de idoso, apenas limita-se a orientar que é de 

competência de leis especiais e demais documentos legais definir quem é a pessoa idosa.  

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/1993, que dispõe sobre a 

organização da assistência social para garantir o atendimento às necessidades básicas, define 

em seu art. 20 a idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais para a pessoa ser considerada 

idosa.  

Desse modo, observa-se que conceituar a pessoa idosa não é limitado à idade cronológica; são 

considerados fatores do meio, condições física e psicológica, dentre outros. A legislação 

brasileira limitou a idade para determinar quando a pessoa é considerada idosa no âmbito 

jurídico em observância ao Estatuto do Idoso.  

 

3.2  AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E FINANCEIRAS E A POLÍTICA DA 

CONCESSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA O IDOSO 

 

O crédito consignado é uma modalidade de desconto da prestação feita diretamente da folha 

de pagamento do empregado ativo ou do benefício previdenciário do contratante. Para haver 

esse desconto, é necessária a autorização prévia e expressa do cliente à instituição financeira 

cedente do empréstimo.  

As taxas de juros estão entre as mais baixas do mercado, como também os prazos para a 

quitação do débito são dilatados e não há tanta burocracia na contratação. O crédito 

consignado foi adotado no final do ano de 2003, com a promulgação da Lei 10.820/2003, na 

época do Governo Lula. Inicialmente, o consignado era liberado somente para os empregados 

que estivessem na ativa. No ano seguinte, a Lei 10.953/2004 complementou a lei anterior 

afirmando no art. 6º que “os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime 

Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que 

a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha para fins de amortização 

valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e 
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operações de arrendamento mercantil por ela concedido, quando previstos em contrato, nas 

condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”  

O Banco Central, no seu Circular 3.522/2011, com base nos arts. 10, inciso VI, e 18, § 2º, da 

Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, trata de forma específica sobre os empréstimos 

consignados, único normativo editado pelo referido banco que veda às instituições financeiras 

quanto à celebração de convênios, contratos ou acordos que impeçam o acesso de clientes a 

operações de crédito ofertadas por outras instituições. Também são disciplinadas de forma 

genérica as operações de crédito.  

A Lei nº 13.172/2015 estabeleceu o limite máximo de amortização de operações de crédito 

nos proventos e/ou benefícios dos servidores públicos, dos empregados regidos pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e dos aposentados do INSS, com base na margem 

consignável, ou seja, o valor máximo da remuneração que pode ser comprometida com o 

empréstimo consignado. Foi estipulado o limite de 35% o limite de desconto da prestação na 

folha de pagamento ou da aposentadoria do contratante do consignado, sendo que 5% são 

exclusivos para despesas e saques com cartão de crédito. Os Estados, Municípios e Distrito 

Federal podem fixar limites de descontos e retenções diferentes para seus servidores públicos. 

“A instituição financeira que proceder a retenção de valor superior ao limite estabelecido, 

perderá todas as garantias que lhe são conferidas por esta Lei”, de acordo com o art. 6º, § 6º 

da Lei 10.820/2003.  

É permitido ao aposentado e pensionista contratar o empréstimo consignado num banco 

diverso daquele onde recebe o seu benefício previdenciário. No entanto, depende de convênio 

entre a instituição financeira e o órgão responsável pelo pagamento do benefício, e este órgão 

está vinculado a esclarecer para o aposentado e/ou pensionista quais instituições financeiras 

são conveniadas. Caso haja dúvidas em relação ao empréstimo consignado para os 

aposentados e pensionistas, deve ser encaminhado ao INSS.  

É importante ressaltar que a instituição financeira pode debitar os valores relativos a parcelas 

do empréstimo consignado que não foram descontadas em folha de pagamento por ausência 

de margem consignável ou término do vínculo de trabalho ou emprego. Entretanto, só há essa 

possibilidade quando, previamente, tenha sido solicitado ou autorizado, por escrito ou por 

meio eletrônico, a realização do débito pelo contratante dessa modalidade de crédito. A 

instituição financeira também deve informar o valor total financiado, a taxa mensal e anual de 

juros, acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários, o valor, número e periodicidade 
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das prestações, número máximo de parcelas é de 72 meses, e a soma total a pagar por 

empréstimo. O contratante assim que assinar o contrato deverá exigir a sua via.  

Segundo a Portaria INSS nº 536 e Instrução Normativa nº 28/2008, atualmente as taxas 

máximas para o empréstimo são de 2,14% ao mês e 3,06% ao mês para o cartão consignado. 

A taxa contempla todos os custos efetivos da operação de empréstimo ou cartão de crédito. A 

Instrução Normativa determina que as instituições financeiras devam emitir, num prazo de 

cinco dias úteis, boleto ou documento de pagamento detalhado quando o beneficiário optar 

pelo pagamento antecipado do empréstimo ou cartão de crédito, e informará o valor total do 

empréstimo, o desconto para o pagamento antecipado e o valor líquido a pagar, e as 

instituições financeiras terão o mesmo prazo para excluir o lançamento de desconto no 

benefício. 

É vedada a contratação de empréstimos por telefone, como também a cobrança da Taxa de 

Abertura de Crédito (TAC) ou qualquer outra taxa ou impostos. No caso do cartão de crédito, 

é permitida a cobrança de taxa única de emissão no valor de R$ 15,00, com pagamento 

dividido em até três vezes. O banco não pode firmar contratos com período de carência, isto é, 

prazo superior a 30 dias para o início dos descontos. Para evitar irregularidades e garantir 

segurança na operação de crédito, o valor do empréstimo deverá ser creditado diretamente na 

conta bancária da pessoa que recebe o benefício.  

 

3.3  O SUPERENDIVIDAMENTO DO IDOSO  

 

O endividamento é o aumento do valor ou da quantidade de dívidas da pessoa física ou 

jurídica. Independe da faixa etária e pode ser sanável por meio dos frutos do próprio trabalho 

ou por empréstimos bancários. 

O consumidor superendividado é a pessoa física de boa-fé com rendimentos insuficientes para 

adimplir as obrigações contraídas. Existe um excesso de dívidas somadas a um descontrole 

nocivo de consumo, pois o consumidor gasta o que não tem confiando em contratos de 

concessão de crédito e desconhecendo a sua crítica saúde financeira. O superendividamento 

decorre, muitas vezes, da obscuridade existente nos contratos de consumo. O fornecedor não 

demonstra com clareza o negócio jurídico celebrado entre as partes, induzindo o consumidor a 
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comprar ou contratar algo sem o devido conhecimento sobre o ônus da contratação. O artigo 

4º, inciso IV, do CDC, prevê os princípios da transparência e informação para o consumo, no 

qual os direitos e deveres do consumidor devem ser claros e de fácil entendimento.  

O mercado financeiro atual, em virtude especialmente do avanço da 
integração global, das evoluções tecnológicas e da criação de novos canais de 
distribuição de bens, serviços e informação, caracteriza-se pela crescente 
variedade e sofisticação de seus instrumentos de atuação. A oferta de 
produtos e serviços financeiros tem-se ampliado progressivamente, e os 
fornecedores vêm adotando práticas comerciais cada vez mais agressivas, 
recorrendo à publicidade maciça e a novos artifícios para vincular operações 
de crédito a toda espécie de transação de consumo diariamente empreendida 
pela população. (MARQUES; LIMA; BERTONCELLO, 2010, p.7)12 

Assim sendo, o superendividamento é uma condição exclusiva da pessoa física, não há 

superendividamento de pessoa jurídica, pois para estas o ordenamento jurídico prevê a 

hipótese de falência ou recuperação judicial. É um fenômeno que afeta não só o indivíduo que 

contraiu o débito, mas uma situação que atinge toda uma coletividade, segundo o 

entendimento de Cláudia Marques Lima13:  

O endividamento é um fato inerente à vida em sociedade, ainda mais comum 
na atual sociedade de consumo. Para consumir produtos e serviços, essenciais 
ou não, os consumidores estão – quase todos – constantemente se 
endividando. A nossa economia de mercado seria, pois, por natureza, uma 
economia do endividamento. Consumo e crédito são duas faces de uma 
mesma moeda, vinculados que estão no sistema econômico e jurídico de 
países desenvolvidos e de países emergentes como o Brasil. O 
superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global de o 
devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas 
dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o fisco, 
oriundas de delitos e de alimentos). (MARQUES, 2006, p. 45).  
Alguns autores entendem que existe uma subdivisão do tema, pois segundo 
esta corrente existe dois tipos de situações em que os consumidores se 
encontram endividados. A primeira delas é o superendividamento ativo, 
caracterizado quando o consumidor age sem refletir e consome acima da sua 
capacidade de pagamento, ou seja, quando o consumidor abusa do crédito 
fácil. O superendividamento passivo, por sua vez, é caracterizado não por 
uma ação própria do consumidor, mas sim por uma condição que se impõe 
alheia à sua vontade, trata-se do consumidor que de boa-fé, consome dentro 
da sua capacidade orçamentária, mas que devido a uma situação imprevista 
se vê obrigado a não pagar suas dívidas em face de situação imprevista. 
(MARQUES, 2010, p. 21).  

                                                             
12

 MARQUES, Claudia Lima, LIMA, Clarissa Costa; BERTONCELLO, Káren. Prevenção e Tratamento do 
Superendividamento. Brasília: Escola Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, 2010. 
(Caderno de Investigações Científicas, Vol. I) 
13

______, Cláudia Lima. Sugestões para uma lei sobre o tratamento do superendividamento de pessoas físicas 
em contratos de crédito ao consumo: proposições com base em pesquisa empírica de 100 casos no Rio Grande 
do Sul. In: Direitos do consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006 
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As cláusulas contratuais incompatíveis com a boa-fé objetiva ou a equidade serão 

consideradas abusivas, segundo artigo 51, IV do CDC, haja vista que a relação contratual tem 

por base a ética de confiança e lealdade entre as partes, bem como a cooperação e informação.  

Segundo Cíntia Sasse (2013)14, a facilidade para contratar o empréstimo consignado para os 

beneficiários da Previdência foi muito bem recebida na época da promulgação da Lei 

10.953/2004, já que no ano de 2003, segundo o IBGE, 40% das famílias eram sustentadas por 

seus idosos, a maioria com proventos de até dois salários-mínimos. E devido a esse fato, o 

idoso como esteio de seu lar e sem ter dinheiro para comprar o básico, cede a pressões de seus 

familiares e o bombardeio das publicidades das instituições financeiras, induzindo o idoso 

pela oportunidade de contratar o crédito fácil, não se preocupando com as taxas de juros e 

com as cláusulas contratuais, já que uma parcela dos idosos é de baixa renda, leiga e 

analfabeta. Outro fator para o superendividamento é a falta de planejamento no orçamento 

pessoal e/ou familiar. 

A concessão de crédito consignado para o idoso é muito simples, pois é somente comparecer 

numa agência bancária, há a verificação das condições do benefício previdenciário, são 

apresentados os documentos exigidos e, por fim, a assinatura do contrato. Tão logo, o 

dinheiro estará disponibilizado na conta do consumidor. Não tem um controle e cuidado por 

parte da instituição financeira de verificar se o consumidor tem condições financeiras de 

cumprir com o pagamento das prestações contratadas. O objetivo comercial dos bancos é o 

lucro e não a saúde financeira do consumidor, ou seja, o superendividamento do idoso não é 

prioridade para nenhuma instituição financeira.  

A contratação de empréstimos consignados ou compras realizadas com cartão de crédito, por 

exemplo, sem o devido planejamento financeiro, pode levar o consumidor idoso a uma 

situação de superendividamento, pois compromete, na maioria dos casos, toda a sua renda 

mensal. Diante da má administração das finanças pessoais, na tentativa de realizar novas 

compras ou contratar novos serviços, aquele consumidor não terá crédito disponível, o que 

causará o seu isolamento econômico.  

                                                             
14 SASSE, Cíntia. As armadilhas do crédito consignado. Jornal do Senado, Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2013/09/03/as-armadilhas-do-credito-consignado>. Aceso em: 29 
de maio de 2017.  
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Tal situação gera efeitos negativos para toda a família do idoso a partir do momento que ele, 

na tentativa de conseguir crédito para liquidar débitos anteriores e não o conseguem de forma 

lícita, recorrem aos agiotas. Muitos desses consumidores ficam com quadro de depressão e/ou 

desenvolvem outras doenças. A pessoa superendividada é conduzida a evitar despesas com 

tratamentos de saúde, mesmo que essenciais, como também a moradia não pode ser 

assegurada, levando o idoso à exclusão social.  

O problema do superendividamento não é somente do Brasil, é um problema mundial. Um 

exemplo é o caso dos Estados Unidos, quando da crise financeira no ano de 2008 que 

desencadeou a crise econômica financeira do mundo atualmente, pois essa ocorrência fez com 

que muitos consumidores hipotecassem as suas casas e não tiveram condições de pagar suas 

dívidas. A pressão psicológica desestabiliza o consumidor, já que, em seu entender 

equivocado, quanto mais concedido crédito a ele, maiores condições para honrar suas 

obrigações, levando-o cada vez mais a “se afundar” nas dívidas contraídas.  

Os idosos são mais fáceis de serem iludidos e conduzidos à contratação do crédito 

consignado, somadas à coação psicológica e emocional feita por familiares do consumidor 

idoso, indiferentes quanto ao bem-estar do indivíduo. Tal situação deixa clara a 

vulnerabilidade do idoso, já que no seu entender para solucionar os débitos existentes são 

contraindo mais dívidas mediante empréstimos consignados, virando um ciclo interminável, 

consumindo os vencimentos do idoso, este que ficará sem crédito nem recursos financeiros 

para se manter com dignidade. 

 

3.4 A HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO 

 

As características físicas e biológicas fazem com que a capacidade do idoso seja diminuída, o 

seu raciocínio é afetado pela debilidade do cérebro; isso reflete física e emocionalmente a 

pessoa idosa, tornando-a vulnerável. Essa fragilidade leva na busca pelo tratamento com 

igualdade, as vulnerabilidades físicas, psíquicas e sociais fundamentam uma vulnerabilidade 

jurídica. Na existência da desigualdade constatada, as normas jurídicas não podem ser iguais 

para todos. O ordenamento jurídico definiu quem é o idoso para fins de sua tutela e coube ao 

Estatuto do Idoso regular os direitos assegurados a esse cidadão, estipulando a idade igual ou 
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superior a sessenta anos. Assim, impõe o reconhecimento de uma hipervulnerabilidade do 

consumidor idoso.  

O Código de Defesa do Consumidor conjuntamente com o Estatuto do Idoso verificaram a 

necessidade de reconhecer o idoso consumidor como a parte mais fraca da relação de 

consumo, devendo ser aplicadas as normas que regem essa relação e faz-se necessário a 

verificação dessa vulnerabilidade, buscando subsídios no Estatuto do Idoso a fim de que seja 

alcançada a realização final de justiça.  

O consumidor, em especial o idoso, é naturalmente vulnerável, pois está diariamente sofrendo 

influências externas pelos fornecedores em relação àqueles. Há diferentes tipos de 

consumidores nas relações de consumo, sendo assim, há diversos graus de vulnerabilidade a 

serem aplicadas conforme a igualdade jurídico-formal, na intenção de proteger de forma 

eficiente esses consumidores. Neste aspecto, Cláudia Lima Marques 15  explica que os 

consumidores hipervulneráveis são os que possuem uma vulnerabilidade agravada: 

Identifica-se hoje também uma série de leis especiais que regulam as 
situações de vulnerabilidade potencializada, especial ou agravada, de grupos 
de pessoas (idosos, crianças e adolescentes, índios, estrangeiros, pessoas com 
necessidades especiais, doentes, etc.), e estes grupos de pessoas também 
atuam como consumidores na sociedade, resultando na chamada 
hipervulnerabilidade.  
Tratando-se de consumidor ‘idoso’ (assim considerado indistintamente 
aquele cuja idade está acima de 60 anos) é, porém, um consumidor de 
vulnerabilidade potencializada. Potencializada pela vulnerabilidade fática  
técnica, pois é um leigo frente a um especialista organizado em cadeia de 
fornecimento de serviços, um leigo que necessita de forma premente dos 
serviços, frente a doença ou à morte iminente, um leigo que não entende a 
complexa técnica atual dos contratos cativos de longa duração [...] 
(MARQUES, 2012, p. 41) 

O CDC visa proteger os consumidores vulneráveis, reprimindo ações abusivas, como 

publicidade enganosa ou abusiva, bem como das “facilidades” oferecidas para o consumidor 

idoso por parte das instituições financeiras que oferecem o crédito fácil e rápido, ou ainda, 

aproveitando-se dos dados cadastrais da pessoa idosa quando beneficiária da Previdência, na 

intenção de contratar de forma arbitrária e unilateral o empréstimo consignado com descontos 

na folha de pagamento daquele consumidor sem a sua consulta e autorização prévia. Assim, 

tem-se o seguinte julgado: 

                                                             
15 MARQUES, Claudia Lima. Diálogo das Fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.41. 
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DANO MORAL. DECLARATÓRIAS CUMULADAS COM 
INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INCOFORMISMO DA AUTORA. 
VALOR ARBRITADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 
CONTRATAÇÃO AUSENTE. IDOSA. VULNERABILIDADE. 
MAJORAÇÃO CONCEDIDA. A conduta de descontar em benefício 
previdenciário empréstimos não contratados é grave e merece reprimenda, 
em especial por ser a autora pessoa idosa mais suscetível e vulnerável ao 
impacto de uma atitude despropositada como esta. (TJ-SC - AC: 
20160002436 Tangará 2016.000243-6, Relator: José Inacio Schaefer, Data de 
Julgamento: 08/03/2016, Quarta Câmara de Direito Comercial) 

Esta ementa mostra como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem tratando a questão da 

vulnerabilidade agravada. No caso em tela, a consumidora não contratou os empréstimos 

consignados e nem autorizou o pagamento das parcelas mediante descontos de seu benefício 

previdenciário. Foi concedida a majoração do dano moral, inexigibilidade dos débitos e 

inexistência do negócio jurídico em relação aos empréstimos consignados, haja vista a 

compreensão do relator quanto à condição de idosa da consumidora e, portanto, muito mais 

suscetível e vulnerável ao impacto dos descontos indevidos em seus benefícios 

previdenciários, porque o recebimento do benefício a menor afeta diretamente a subsistência 

da idosa, ante a natureza alimentar da verba.  

Nota-se que, em decorrência do aumento da expectativa de vida somada a fatores que 

melhoraram a qualidade do bem-estar do indivíduo, o envelhecimento da população faz com 

que os idosos, cada vez mais, estejam inseridos nas relações de consumo.  

O diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso tem por objetivo 

proteger esse consumidor, garantindo-lhe todos os direitos inerentes a estes, como saúde, 

educação, trabalho e justiça, proporcionando uma “terceira idade” mais digna. A 

vulnerabilidade apresentada pelo idoso na questão biológica, social, emocional caracteriza-se, 

quanto às relações de consumo, a sua hipervulnerabilidade, reconhecida manifestamente pelo 

Supremo Tribunal Federal, quando o fornecedor de produto ou prestador de serviço lesa, 

gravosamente, a dignidade humana do idoso.  

A hipervulnerabilidade é um conceito implícito no ordenamento jurídico brasileiro delineado 

pelos princípios constitucionais para garantir os direitos fundamentais do consumidor idoso.  

Quando o idoso consente a compra ou contrata alguma prestação de serviço, até mesmo 

crédito consignado, o Código de Defesa do Consumidor preza pela lealdade e transparência 

nas relações de consumo. O CDC e o Estatuto do Idoso não admitem que o contrato seja um 

simples acordo de vontades, com liberdade contratual irrestrita e da autonomia da vontade. 
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Tem-se a aplicabilidade dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

proteção jurídica do mais fraco, neste caso, o consumidor idoso.  

Muitas empresas aproveitam da ignorância do idoso frente às questões jurídicas, contratuais e 

financeiras. Existe uma imposição abusiva ao consumidor idoso a partir do instante em que 

aquelas empresas divulgam seus produtos, e essa conduta é enquadrada na prática abusiva, 

vedada pelo artigo 39, III, IV e V do CDC: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: [...] 
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; 
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em 
vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços; 
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
[...] 

Em alguns casos, o fornecedor procura o idoso em sua residência, o consumidor gosta da 

oferta do produto e é seduzido pelo preço “x” e aceita pagar, acreditando ser um valor 

vantajoso, mas, logo depois, percebe que o valor cobrado é exageradamente maior, como 

exemplo assinatura de revistas e periódicos. Nessa hipótese, o ônus de comprovar que o 

consumidor idoso recebeu todas as informações sobre a compra do produto ou a contratação 

do serviço cabe à empresa. Observa-se um vício de vontade, no caso exemplificativo, o que 

torna nulo o contrato de consumo, art. 39, IV, da Lei 8.078/90. É vedado exigir do consumidor 

vantagem manifestamente excessiva, como também é elencado um rol taxativo das chamadas 

cláusulas abusivas, situadas no artigo 51 do CDC. A lei considera nula a cláusula contratual 

que estabelece “obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada; incompatíveis com a boa-fé e equidade”.  

CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE IMPOSIÇÃO 
DA DIGITAL DA CONTRATANTE, PESSOA IDOSA E 
ANALFABETA. HIPÓTESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 
ANULAÇÃO DO CONTRATO. 1. Consta dos autos que a autora, 
pessoa idosa e analfabeta, teria recebido a visita de prepostos da loja e 
adquirido um guarda louças. Posteriormente, verificou a contratação 
de empréstimo consignado em seus benefícios previdenciários, em 
desacordo com o pactuado. Alegou ter sido levada a erro quando da 
contratação. 2. Como as obrigações foram contraídas mediante a 
simples colheita da impressão digital da autora, prevaleceu a tese de 
vício de consentimento, não elidida pela assinatura de testemunha no 
contrato de financiamento. 3. A falta de cuidados da instituição 
financeira que forneceu o crédito nessas condições torna-a 
solidariamente responsável pelos prejuízos causados à consumidora. 4. 
Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios 
fundamentos. Art. 252, do RITJSP. (TJ-SP - APL: 
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00070824620088260279 SP 0007082-46.2008.8.26.0279, Relator: 
Melo Colombi, Data de Julgamento: 26/02/2015, 14ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015) 

O negócio jurídico, quando firmado por pessoa analfabeta, deve ser realizado de forma 

pública ou por procurador constituído, sob pena de nulidade. No caso em tela, a consumidora 

era idosa e analfabeta, o que agrava a situação diante de sua vulnerabilidade. Não foram 

observados os requisitos mínimos necessários para validação do negócio, além de ter sido 

induzida ao erro, já que comprou um guarda louças e percebeu que a empresa celebrou o 

crédito consignado descontado de seus benefícios previdenciários sem o seu conhecimento, 

sendo os débitos indevidos. Assim, o contrato é considerado nulo.  

Após as várias explanações, percebe-se com nitidez que o consumidor idoso é mais 

facilmente atraído por empréstimos consignados, publicidades abusivas e enganosas, como 

também por ofertas de produtos duvidosos. Com efeito, o Estatuto do Idoso, num diálogo 

constante com o Código de Defesa do Consumidor, visam reprimir e punir as condutas dos 

fornecedores que atentam à condição de vulnerável do idoso, já que há uma agressão a sua 

dignidade como pessoa humana.  

 

3.5 RECUPERAÇÃO DO IDOSO SUPERENDIVIDADO  

 

A legislação brasileira estabelece medidas protetivas para o devedor, tais como: a proibição 

de penhora de salário (art. 833, IV do CPC/2015) – o salário é protegido pela legislação, é 

considerado um bem impenhorável, mas torna-se uma exceção no tocante a penhorar o salário 

para o pagamento de pensão alimentícia; a proibição de penhora de bem de família (Lei 

8.009/90) – quando o bem de família é o único imóvel significa que por mais dívidas que o 

indivíduo faça, caso não haja outro patrimônio para ser penhorado pela justiça, a sua casa 

estará a salvo; a vedação de débito superior a 30% do salário ou pensão do funcionário 

público e beneficiário da Previdência (Lei 10.820/2003); o procedimento de insolvência civil 

(arts. 789 a 805 do Código de Processo Civil - CPC/2015), equivale à falência de quem não é 

empresário, é a situação da pessoa física que possui mais dívidas do que o poder econômico 

para saldá-las. A insolvência civil, depois de declarada pelo juiz, é capaz de gerar o 

vencimento antecipado de todas as dívidas do insolvente, que assim poderá ser cobrado pelos 

seus futuros credores mesmo antes do direito deles ser exigível, pois a decretação da 
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insolvência civil é capaz de antecipar a exigibilidade das dívidas que numa situação normal 

venceriam e assim se tornariam exigíveis. No entanto, essas medidas protetivas não são 

suficientes e efetivas para a reabilitação financeira do superendividado.  

Essas medidas pretendem a prevenção e proteção do consumidor, todavia, o indivíduo ao se 

encontrar em uma situação de superendividamento, não haverá mais o efeito de sanar e 

revitalizar a situação financeira daquele.  

A proteção ao idoso é um dever da família, da sociedade e do Estado. Quando ele estiver na 

condição de superendividado, sua vida estará em risco, uma vez que a sua subsistência 

essencial estará em risco e, conforme mencionado anteriormente, a sua proteção estará 

comprometida.  

Tramita atualmente no Congresso Nacional o Projeto de Lei 283/2012, no intuito de alterar o 

Código de Defesa do Consumidor e o artigo 96 do Estatuto do Idoso, a fim de aperfeiçoar a 

disciplina do crédito ao consumidor e dispor sob a prevenção e o tratamento do 

superendividamento.  

O referido projeto foi aprovado pelos senadores no mês de setembro de 2015 e está, 

atualmente, em tramitação na Câmara dos Deputados como Projeto de Lei 3515/201516. O 

texto refere-se à proibição de publicidade com referência a expressões como “crédito 

gratuito”, “sem juros”, “sem acréscimo”. Segundo o senador e relator Ricardo Ferraço 

(PMDB-ES), “... é preciso campanha contra o endividamento” (2015).  

O projeto estabelece ainda uma garantia legal de dois anos nos produtos e serviços e a 

exigência de informações claras sobre o serviço ou produto oferecido. Também disciplina 

sobre a figura do “assédio de consumo”, referindo-se a pressão existente sobre o consumidor 

para contratar o crédito. Prevê a criação da conciliação para estimular a renegociação das 

dívidas entre a parte credora e devedora.  

O projeto tem a intenção de atingir aqueles cidadãos que estão no rol dos superendividados, 

pois frisa que esses indivíduos têm o comprometimento de mais de 30% de sua renda líquida 

mensal com o pagamento do conjunto das dívidas não profissional, exigível e vincenda 

                                                             
16

BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4041C213ECA56BD163BF77F88
9396A9C.proposicoesWebExterno1?codteor=1408277&filename=PL+3515/2015>. Acesso em 15 de junho de 
2017.  



36 

excluído o financiamento para a aquisição de casa própria, desde que inexistentes bens livres 

e suficientes para liquidar o total do passivo.  

O projeto também visa ampliar o prazo para o consumidor reclamar sobre o aparecimento de 

vícios nos produtos e serviços, modificando de 90 (noventa) dias para 180 (cento e oitenta) 

dias para produtos duráveis, e de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias para produtos não 

duráveis.  

A ideia é fortalecer o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e proteger de forma eficaz 

e atuante os hipervulneráveis, utilizando-se do Procon (Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor) pois este órgão poderá expedir notificações ao fornecedor prestar informações 

sobre questões de interesse do consumidor, aplicar medidas corretivas e determinar a 

devolução do dinheiro pago pelo consumidor, com possibilidade de imposição de multa diária 

no caso de descumprimento. O Procon poderá também, de acordo com o projeto, realizar 

audiência global de superendividamento com o mesmo valor de uma audiência de conciliação 

na Justiça, ou seja, a junção de todos os credores e o consumidor para chegarem num 

denominador comum e findar os débitos de forma coesa e justa. 

 

3.6 EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA O IDOSO 

 

Um consumidor educado é conhecer os seus direitos e exigir que sejam cumpridos. A partir 

do instante que o consumidor percebe que é prejudicado pelas ações ou omissões do 

fornecedor, pode acionar o Procon e fazer uma reclamação na via administrativa e, não 

havendo solução, é na Justiça que sanará a lide.  

O fornecedor deve fazer a sua parte também, apresentando cartilhas e manuais sobre o 

produto ou serviço com conteúdo de fácil entendimento para o seu público alvo e fornecer 

Serviços de Atendimento ao Consumidor que realmente esclareçam as dúvidas e auxiliem o 

consumidor quanto aos problemas diversos com a utilização de produto ou serviço.  

A educação financeira é essencial para qualquer indivíduo, principalmente para o idoso, já 

que abrange o comportamento do consumidor e, por que não, do fornecedor. O Estado deve 

estar presente nessa seara, realizando campanhas de conscientização, programas educativos, 
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informativos sobre deveres e direitos dos consumidores e fornecedores, e programas 

protetivos para o consumo responsável.  

É certo que, no caso do consumidor idoso, o zelo deve ser maior, pois, atualmente, é um dos 

que mais consomem produtos ou serviços, o que gera mais dívidas e abusos advindos de seus 

familiares ou empresas. Com a facilidade de contratar crédito consignado e as prestações 

poderem ser descontadas diretamente do benefício previdenciário, é importante que o idoso 

fique atento com aquilo que está pagando, afinal é permitido por lei os descontos até os 30% 

legais do valor do benefício, no entanto, nem todas as instituições financeiras honram com o 

pactuado junto ao consumidor, aproveitando de sua fragilidade intelectual, física e emocional, 

ludibriando esse idoso a contratar créditos além de sua capacidade econômica. Fato este 

demonstra, claramente, um descontrole financeiro e uma agressão à vulnerabilidade e 

dignidade daquele consumidor.  

O idoso consciente de suas finanças é aquele que utiliza dessa modalidade de crédito somente 

nos casos de extrema necessidade, pois, sempre que possível, o ideal é acumular o dinheiro e 

pagar à vista qualquer que seja o produto ou serviço, para evitar o pagamento de juros ou 

encargos. O recomendável é fazer as contas e verificar se o valor das prestações não irá 

comprometer muito o orçamento e impedir o adimplemento de outras.  

O idoso, na intenção de ajudar algum parente ou conhecido, costuma fazer empréstimos em 

seu nome para essas pessoas ou para algum outro desconhecido, mas, tanto o INSS como o 

Procon instruem que o devedor é o idoso que contratou o crédito e não aquela outra pessoa. 

Sabe-se, ainda, que o idoso, por confiar na boa-fé de terceiros quando auxiliado no uso de 

caixas eletrônicos, fornece o seu cartão bancário ou senha e, por infortúnio, percebe que a sua 

renda está comprometida com débitos mensais, antes inexistentes.  

Sendo assim, o consumidor deve estar atento com suas finanças, controlar o impulso de 

consumir tudo o que lhe é ofertado, pois pode cair numa armadilha e suas dívidas nunca 

cessarão. É importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso 

estão atentos às práticas abusivas dos fornecedores e estão atuantes quanto à aplicação de 

sanções para, no fim, garantir os direitos desse consumidor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O idoso é considerado, nas relações de consumo, como sujeito hipervulnerável e necessário de 

medidas de proteção para garantir os seus direitos. Diante dessa necessidade, o Código de 

Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso agem em conjunto para que o idoso não seja 

lesado ao contratar serviços ou adquirir produtos.  

Percebe-se que, com o passar dos anos, a população idosa está com mais acesso à saúde, lazer 

e estão mais ativos economicamente. Uma grande parcela dessa população é beneficiária da 

Previdência e o esteio de sua família. Muitas das vezes, por deterem somente um salário-

mínimo de benefício previdenciário, são pressionados por familiares a contratarem crédito 

consignado com a justificativa de saldar débitos anteriores e manter o essencial em suas casas, 

como alimentos e medicamentos, sem a oportunidade de analisar se a sua saúde financeira 

está apta para novas dívidas.  

Neste cenário, é crescente a exposição do idoso às práticas abusivas dos fornecedores, 

inclusive das instituições financeiras, consideradas um dos vilões que assombram os 

vencimentos desse consumidor.  

Nota-se que, para barrar esse abuso constante sofrido pelo idoso, há um amparo de caráter 

constitucional e a abertura de novos paradigmas a fim de repensar a proteção do consumidor, 

através da educação para o consumo e outras medidas de prevenção e tratamento da saúde 

financeira desse idoso.  

É fato a existência do superendividamento, pois é um reflexo do descontrole do idoso, em 

especial, quanto o adimplemento das obrigações contraídas com os bancos, já que para saldar 

dívidas anteriores, acaba realizando mais empréstimos, criando um ciclo interminável por não 

serem mensurados os limites de seu poder aquisitivo e o ônus do contrato.  

O idoso superendividado é uma vítima do próprio consumismo, a sua dignidade fica 

comprometida, haja vista a inexistência de uma política séria para educá-lo economicamente, 

com objetivo de prevenir o consumo inadequado. É perceptível a agressão de seu direito 

constitucional à dignidade da pessoa humana, uma exploração da hipervulnerabilidade com 

obtenção de vantagens decorrentes da deficiência do indivíduo.  
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Oferecer produtos ou serviços a um idoso desconsiderando os possíveis riscos o burlando os 

pré-requisitos exigidos, como esclarecer o teor de contratos, valor parcial das prestações e o 

seu valor total, ou até mesmo a forma correta de utilização de produtos e se é adequado e 

seguro para o idoso.  

O fornecedor usa técnicas publicitárias com foco no consumidor idoso, porque sabe que tem 

grande chance de convencer o consumidor a adquirir aquele produto ofertado, no entanto, as 

publicidades não são exibidas com a clareza necessária, dificultando a compreensão do idoso 

e, por temer a exclusão social, aceita a aquisição do produto, como por exemplo, um 

eletrônico de última geração, para não ficar à margem de sua família ou conhecidos. Tais 

produtos devem expressar claramente o funcionamento principal e como é o processamento 

de instalação.  

Com base no princípio da boa-fé objetiva, o fornecedor e consumidor devem pactuar o 

negócio jurídico de forma transparente, com a certeza de que o idoso está ciente do ônus da 

contratação e o fornecedor, no caso o banco, por exemplo, verificar se o indivíduo tem a 

capacidade financeira para cumprir com o acordado e se compreende o que está contratando. 

O fornecedor deve analisar a saúde financeira do idoso, se está por vontade própria ou é 

coagido por terceiros ou familiares. 

O Poder Judiciário tem atuado firmemente quanto a modificar as cláusulas contratuais quando 

estas ensejam o endividamento maior que 30% (trinta por cento) dos vencimentos do 

consumidor. É embasado no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, no 

entendimento que o idoso precisa de um mínimo de seus benefícios previdenciários para 

sobreviver e garantir o seu direito irrenunciável à vida.  
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