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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 
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consumidor de pessoa idosa tomando como base a sua 

hipervulnerabilidade em todo o sistema jurídico nacional. 

Palavras-chave: Consumidor – Pessoa Idosa – Vulnerabilidade. 

Área de conhecimento: Direito. 

    1. Introdução  
 

           Através da mensagem especial enviada ao Congresso Americano 

sobre proteção aos interesses dos consumidores, a conceituação dos 
direitos do consumidor em 15 de março de 1962, sobre a evocação do 
Presidente John Fritzgerald Kennedy, em 1962 – "Todos somos 
consumidores" – instituiu o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor no 
marco de uma nova era de direito e responsabilidades no eixo central de 

relação de consumo. 

             Desta feita surgiram os  quatro  direitos fundamentais do 

consumidor. Quais sejam: 

 O Direito à Segurança ou proteção contra a comercialização dos 
produtos perigosos à saúde e à vida. Foram criadas leis de proteção ao 

consumidor com a inclusão de produtos corrosivos, inflamáveis, 
radioativos. 

O Direito à Informação, em que os aspectos gerais da propaganda e a 

necessidade das informações sobre o próprio produto e sua melhor 
utilização passaram a ser considerados. 

 O Direito à Opção, dando combate aos monopólios e às leis 
antitrustes e considerando a concorrência e a competitividade como 
fatores favoráveis ao consumidor.  

O Direito a ser Ouvido, que passou a considrar os interesses dos 
consumidores na hora de elaborar políticas governamentais e de 

procedimentos de regulamentação.  

          O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi inicialmente 
comemorado em 15 de março de 1983. Em 1985 a Assembléia Geral 

das Nações Unidas (ONU) adotou os Direitos do Consumidor assim 
enunciados como Diretrizes das Nações Unidas conferindo-lhes 
legitimidade e reconhecimento internacional.  

         A defesa do consumidor bem lembrado por CANOTILHO (2000) de 
“princípio constitucional impositivo” que apresenta duas funções:  

-Como instrumento para assegurar a todos existência digna. 

- Para instrumento para assegurar a conquista o objetivo particular a 
ser alcançado (assume a função de DIRETRIZ, para Dworkin, a “norma-
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objetivo”), justificando a reivindicação pela realização de políticas 

públicas. 

2. O Princípio da Vulnerabilidade dos senectos no Brasil. 

     Os maiores avanços do CDC é o do reconhecimento da 
vulnerabilidade de todo o consumidor no mercado de consumo que em 
concurso com outros princípios, como da igualdade, liberdade, boa-fé 

objetiva, repressão eficiente dos abusos, visa atender as necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.  
 

       O que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais 
avançadas do mundo não é o fato dele nascer de um processo de 
elaboração legislativa de iniciativa do Governo Federal ou do Congresso 

Nacional e sim da pressão da sociedade, representada no movimento 
consumerista, pressionando, discutindo, exigindo, tornando-se 

presente. 

       Por isso, mais importante que a lei é o movimento de defesa do 
consumidor ao qual nos convoca perguntar para quem sejam os 

consumidores da atualidade uma vez que o mundo envelhece em 
termos populacionais. Os longevos ultrapassam cada vez mais a massa 
populacional e deles teremos o que podemos chamar de 

ultravulneráveis, onde estariam mais a merce de serem atingidos pelo 
consumo em um número maior de contingente humano. 

       BRUNO NUBENS BARBOSA MIRAGEM (in “O Direito do 
Consumidor como Direito Fundamental”, publicado na Revista de 
Direito do Consumidor, vol. 43, p. 111-132), neste sentido declara: 

 

“Assim, o direito do consumidor, enquanto 
direito subjetivo, tem sede constitucional e 
caracteriza-se ontologicamente como 
direito humano fundamental, tomado o 
sujeito titular do direito na sua 
compreensão finalista, vinculada a uma 
dimensão própria da pessoa humana e de 
sua necessidade de consumo. Essa 
compreensão do fenômeno, todavia, só é 
possível de tomarmos a figura do 
consumidor, em sua perspectiva 
existencial, como um sujeito próprio com 
necessidades fundamentais. 
Daí por que necessário tomarem-se as 
determinações legais de uma política 
nacional das relações de consumo (arts. 4º 
e 5º, do CDC) como 
uma política de defesa dos direitos da 
própria pessoa, uma vez tutelando – no 
âmbito próprio das relações de consumo – 
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bens jurídicos universais, como a 
dignidade, a vida, a saúde e segurança. 
(...) Nesse sentido, o ser humano 
consumidor será, antes de tudo, tomado 
como pessoa humana, tendo esta uma 
dimensão juridicamente protegida no que 
diz na sua condição de vulnerabilidade em 
dada relação – a relação de consumo. 

E mais adiante adverte que: 
                                                                  
 (...) É o Código de Defesa do Consumidor, 
como iniciativa legislativa de realização 
daquele direito humano fundamental, uma 
prestação legislativa do Estado por 
expressa determinação constitucional, 
deve ser observado, inclusive no seu 
caráter expresso de lei de ordem pública, 
nessa mesma perspectiva, que determina 
– necessariamente – a ótima efetivação 
dos seus preceitos protetivos e 
promocionais.” 

 
    “Ex Posite” podemos afirmar que o real enfoque sobre envelhecimento 

fenômeno histórico das sociedades atuais impõe uma agenda que 
ultrapassa as dimensões biológicas ou mesmo cronológicas da pessoa 

idosa consumidora. 
 

 

3 - A construção normativa da proteção dos ultravulneráveis. 
 

     O avanço do Pós Guerras Mundiais do século ulterior, teve como 
principal incumbência o de levar a humanidade a refletir 
paulatinamente sobre valores essenciais, no intento de encontrar 

sobrevivência legitima de cada um dos seres habitantes diante do 
contexto global do planeta.   

      Acompanhando a evolução internacional da tutela de direitos 

humanos fundamentais, a Constituição Federal do Brasil de 1988, 
consagrou verdadeiro avanço no tocante á proteção jurídica das pessoas 

idosas, ao reconhecer direitos peculiares, atinentes ás necessidades 
desta parcela especial da população, ao qual, crescerá em número 
significativo  nas próximas décadas.  

Há de se reconhecer, todavia que apesar do esforço do texto da 
Carta Maior Nacional, em assegurar a dignidade da pessoa humana, a 

materialização desses direitos assegurados não advém de disposições 
normativas, o que de certa forma seria ingenuidade, para não dizer 
hipocrisia, crer que a solução virá através da letra fria da lei, incapaz de 

pelo ordenamento jurídico positivado, ter a função de alterar a realidade 
social: “ipso in facto.”  
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Entretanto em nosso país não existem falta de ordenamento legal 

para tutelar os seus nacionais. A questão do amparo legal, que por 
sinal, neste aspecto temos pecado inclusive por excesso, está 

depositada no aspecto social da Nação brasileira, que, por conseguinte 
não encontra “antídoto na farmacologia jurídica”.  

Desta feita o Estado Democrático Social passa a ser o primeiro a 

reverenciar nesse intento a Carta Magna, apostados na Lei Maior que 
privilegia o aspecto nacional de cidadania, como a que rege o Brasil 
desde 1988, que teve por declinar a importância da pessoa como cidadã 

de destaque em seu território como princípio maior constitucional, 
expandindo esse dinamismo legal para os institutos legais 

infraconstitucionais que elaborou com exaustão sobre a matéria a ser 
tutelada, notório ao analisar ao caso demonstrado as duas leis no qual 
se constata tanto no Código de Defesa do Consumidor, como também 

no Estatuto do Idoso, cujo esforço legislativo da Nação brasileira, coloca 
em posição de vanguarda à ordem sistemática nacional frente aos dos 

países estrangeiros, o que nos dá o respaldo de implantar posição de 
vantagem face aos países desenvolvidos do exterior.  

Através do reconhecimento da inclusão da pessoa idosa nos 

efetivos de reivindicar sua cidadania, podemos compor as adversidades 
contidas na vulnerabilidade de uma forma geral em problemas que 
afetam em maior grau esta idade, cuja condição estabelece constatada 

em definição de criação de potencial protecionismo no direito novo das 
relações de consumo, com os longevos, mesmo que houvesse a 

necessidade de parte do Código de Defesa do Consumidor, ao ficar 
resguardada esta modalidade, capítulo específico de proteção aos mais 
velhos, duplamente vulneráveis, vez que a repetição dos mesmos 

direitos encontra firmada em seu Estatuto especificado da pessoa idosa, 
mas sem a aplicabilidade prática da norma técnica para resguardar 

eventuais prejuízos de difícil reparação, principalmente se pelo atraso 
em tutelar esta faixa etária envelhecida, vier acarretar dano irreparável 
ao princípio maior e primeiro da dignidade da pessoa humana que é 

VIDA.  

Somente a atuação conjunta da família da sociedade e do Estado, 
repartindo-se entre estes a obrigação de proteção no resguardo dos 

envelhecidos, conforme preceitua o princípio constitucional da 
solidariedade, que, através de ações afirmativas, poderemos dar 

concretude aos direitos fundamentais da pessoa idosa.  

As disposições constitucionais em relação à proteção a velhice, no 
que tangem a sua vulnerabilidade no contexto nacional, inseridas nas 

leis 8078/90 e 10.741/2003, são apenas os primeiros passos de uma 
caminhada que se tem por iniciada no território Pátrio desde o dia 05 de 
outubro de 1988.  

 



6 
 

4 – O Código de Defesa do Consumidor na proteção da pessoa idosa. 

       O mandado de injunção começa a ser discutido como forma de dar 
ao julgador em casos de direitos fundamentais do homem 

contemporâneo a abertura de um “leque de alternativas” capazes de 
resguardar a abrangência das possíveis decisões pelo magistrado, para 
ser o “remédio jurídico” nas sentenças que requeiram e não encontre na 

legislação disponível aplicação da lei hegemônica, cujos direitos 
humanos permitam estabelecer como explicitados cidadãos idosos em 
nosso ordenamento jurídico, quando ainda muitas discussões travadas, 

entre os favoráveis a essa idéia, encontrar no viés contraditório, aqueles 
que no entender estabeleça ser um precedente não autorizado na 

atitude dos julgadores jurídicos, de legislar a favor de resguardar em 
digna existência, cujo consumo nocivo ao qual deparamos em 
desrespeito inconstitucional, favoritismo da norma que não traz especial 

proteção de ver conservada à própria vida dos cidadãos mais velhos, 
entre outros tantos nacionais de vulnerabilidade confrontante na 

realidade destes, venham requerer.  

Podemos nos programar a continuar a agir nos esforços de abrir à 
discussão das reais necessidades do mundo ao qual participamos, na 

condição sucessiva de sujeitos envelhecidos a partir do nosso 
nascimento, ao optar por colher os frutos do empenho dos esforços de 
ver concretizada a proteção legal combativa da vulnerabilidade no 

consumo, na vital necessidade de sobrevivência através da passagem do 
tempo, adequados em permanecer e a formar uma sociedade justa 

equânime e solidária, ao que possamos desfrutar no amanhecer da 
conscientização das relações de consumo, no palco de justiça social, a 
vivenciar em um futuro próximo, a contar na opção também possível, 

contrário de que sejamos somente uma legião de envelhecentes, unidos 
nas desavenças, por não conter em nossa existência cidadania longeva, 

reconhecido apenas pelo acúmulo de anos vividos, anelados pela 
miséria de termos medo de envelhecer, sem poder usufruir, haja vista, 
um destino construído com o nosso próprio descaso, por não haver 

batalhado pelo exercício da cidadania, através de exigir que houvesse 
proteção da vulnerabilidade de faixa etária avançada, diante de 
legislação pertinente, em que a eficácia contida nas normas de 

acessibilidade prática do Código do Consumidor no Brasil poderia 
efetivar.  

5- Conclusão: 

    Os direitos acima comentados se coadunam com os princípios gerais 
da política nacional das relações de consumo e principalmente com 

princípio constitucional norteador da dignidade da pessoa humana, no 
complicador fator de realizar através dos aspectos subjetivos da 
vontade, na transposição para aspectos materiais do positivismo da 

atual legislação, cuja prevalência repousa em efetivar somente no 
repensar de propositura Aristotélica, por onde consentâneo reprivatizar 

a velhice, no tocante em haver uma transgressão a ponto de colocar em 



7 
 

risco eminente os cidadãos senectos, que envolvam o caso concreto, na 

conseqüência de que a reparação por parte dos fornecedores de bens ou 
prestadores de serviço quer seja a natureza: pública ou privada, em que 

estejam envolvidos como parte capaz de propiciar em atos de maior 
gravame, não importando se de longo ou curto prazo, mas que derive 
em uma difícil reparação, cuja tutela restritiva a lesão factual, não seja 

capaz de limitar o verdadeiro exercício da cidadania em vida provecta, 
em uma efetiva defesa do direito justo, ao tutelar o resguardo da 
“Vulnerabilidade da Pessoa Idosa após a edição do Código de Defesa do 

Consumidor no Brasil”.  
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