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Resumo  
De maneira geral a compreensão de leis e ordenamentos jurídicos torna-se de difícil assimilação, 

levando em consideração o vocabulário rebuscado e textos complexos para pessoas que não são da área 

jurídica. Além de ser um assunto atual e necessário, uma vez que os velhos são considerados pelo Código 

do Direito do Consumidor como hipervulneráveis e os índices são altos em relação a práticas abusivas 

e fraudes.  Desta forma, justifica-se discutir a questão, objetivando minimizar a situação.  

Os cursistas do Mestrado em Educação, em especial os proponentes desta pesquisa, se preocupam com 

a situação dos velhos frente as relações de consumo. Este Projeto serviu para uma discussão acerca do 

tema, bem como a ampliação de nosso conhecimento em torno da seara consumerista. Objetivamos 

também, discutir se os velhos integrantes da Universidade da Maturidade - UMA conhecem sobre seus 

direitos, na medida em que ampliam seus conhecimentos. Além de ampliação do conhecimento em 

relação ao direito do consumidor por parte dos pesquisadores, pretende-se compreender o porquê 

ocorrem causas prejudiciais ao consumidor velho. Da mesma forma, produzir um conhecimento 

científico em torno da discussão, a velhice e a compreensão dos estudantes da Universidade da 

Maturidade em torno da temática.  
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Introdução  

Os alunos do Mestrado da Universidade do Tocantins, na disciplina de Tópicos em 

Educação Intergeracional, visando atender uma necessidade e propor novas orientações de 

forma interdisciplinar a fim de disseminar o conhecimento acerca dos direitos do consumidor 

para velhos, principalmente na prevenção de golpes e fraudes.  

Segundo Pablo Jimene Serrano (2003) o Direito do Consumidor serve principalmente 

para suprir as insuficiências do Direito Civil, preencher lacunas jurídicas existentes ao se tratar 

                                                 
1Graduada em Direito pela Universidade Católica do Tocantins, Pós-Graduada em Direito Constitucional, Advogada na 

comarca de Porto Nacional – Tocantins, Mestranda em educação pela Universidade Federal do Tocantins. E-mail: 

cparriao95@gmail.com 
2 Graduada em Pedagogia, Licenciatura em Informática e Tecnóloga Ambiental, Pós-Graduada em Gestão, Orientação e 

Supervisão Escolar, Professora na Rede Municipal de Porto Nacional, Mestranda em educação pela Universidade Federal do 

Tocantins. E-mail: thainasilva9@hotmail.com 
3 Graduada em Pedagogia pela UFT, Pós-Graduada em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar, Mestranda no Programa de 

Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Tocantins. E-mail: anne.daniella@hotmail.com 
4  Mestre em educação, professora da rede estadual de ensino-SEDUC, professora da UMA/TO. E-mail: 

malutocantins@gmail.com  
5 Doutora em ciências do Desenvolvimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, professora do Curso 

de Mestrado em Educação, ofertado pela Universidade Federal do Tocantins. Presidente da Universidade da Maturidade. E-

mail:neilaosorio@mail.uft.edu.br 
6 Doutor em Ciências Tecnológicas e Saúde pela Universidade  de Brasília, professor do Curso de Mestrado em Educação, 

ofertado pela Univeridade Federal do Tocantins. Vice-presidente da Universidade da Maturidade.Presidente do grupo de 

pesquisa PROGERO. E-mail: luizneto@mail.uft.edu.br 

  

mailto:malutocantins@gmail.com
mailto:luizneto@mail.uft.edu.br


  

2 

 

de uma relação de consumo utilizando o Código Civil, lacunas estas, que impedem uma justa 

proteção do consumidor velho frente os fornecedores de produtos e serviços.   

A presente pesquisa que foi baseada em referenciais teóricos, e entrevistas com os 

cursistas da UMA- campus de Porto Nacional, buscou abordar e dimensionar qual o 

conhecimento que os velhos têm sobre o direito do consumidor? Como agir em uma situação 

de golpe ou fraude? Com base nesses questionamentos relacionando com a  legislação vigente, 

jurisprudências e doutrinas atualizadas, para obter uma maior compreensão acerca dos direitos 

do consumidor no âmbito da classe que é considerada hipervulnerável, partindo do Código de 

Defesa do Direito do  Consumidor, lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, objetivando aplicar 

o ensino do direito do consumidor na Universidade da Maturidade - UMA do campus de Porto 

Nacional /TO, confeccionando uma cartilha explicativa que expõe os principais direitos 

consumeristas para os velhos, atuando na prevenção de golpes. 

 Partindo deste pressuposto, observaram-se índices altos em relação a práticas 

desrespeitosas, fraudulentas relacionadas aos direitos dos velhos nas operações de consumo. O 

envelhecimento é uma fase natural do cotidiano humano e não deve ser restringido somente por 

perdas de capacidades. Segundo Simone Beavouir que observa a velhice como resultado de um 

processo que envolve vários aspectos e geram mudanças contínuas no curso da vida.  

Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da 

velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles; é no 

movimento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la 

(BEAUVOIR, 1990, p. 16). 

Desse modo a Cartilha do Consumidor buscou sanar um desconhecimento dos direitos 

do consumidor que são inexplorados pela velhice. Se o velho não sabe seus direitos essa 

deficiência vem desde fases anteriores, não sendo esse desconhecimento uma característica da 

velhice.  

Inexistem políticas públicas que ensinam os direitos em gerais para os cidadãos, 

devendo assim um indivíduo que não pertente a seara jurídica, buscar informações concernentes 

aos seus direitos de forma individual e mitigada, o que não gera satisfação tendo em vista a 

complexidade das nossas leis.  

Foi perceptível a desinformação das pessoas com idade mais avançada frente às 

questões jurídicas, contratuais e financeiras. Essa deficiência vem de uma construção 

histórica, onde os leigos não tinham acesso aos ordenamentos jurídicos.  Daí, aproveitando-

se da situação, muitas empresas impõem seus produtos de forma exagerada ao consumidor 

idoso, sendo essa conduta enquadrada em prática abusiva, vedada pelo CDC7. 

O artigo 39 do citado código esclarece que é vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas, 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. A pesquisa buscou por meio das entrevistas realizadas 

verificar por critério de observação os principais meios pelos quais a população em geral tem 

acesso ao conhecimento de seus direitos como consumidores, visto ser intrínseco ao bom 

                                                 
7  O Código de Defesa do Consumidor é uma lei 8.078/90, que estabelece normas de proteção e defesa do 

consumidor, abrangendo e tratando das relações de consumo dentre as esferas: cíveis, penais e administrativas. 

Define as responsabilidades, vedações e mecanismos para a reparação de danos causados. Segundo o CDC práticas 

abusivas são condutas, cláusulas contratuais caracterizadas como ilícitas, podendo serem encontradas em seu 

artigo 39.   

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI270855,41046-Consumidor+idoso+e+hipervulneravel+e+deve+ser+protegido+pelo+CDC
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andamento da paz social o conhecimento por parte do cidadão, em sentido “lato”, que dele 

necessita. 

Antes mesmo de iniciar a pesquisa já é detectado a falta de acesso, incompreensão das 

normas aplicadas a sociedade. São poucos indivíduos da sociedade atual que conhecem a gama 

de direitos básicos trazidos pela Constituição Federal de 1988. Quando se observa nas áreas 

especificas do direito como, por exemplo, o direito do consumidor examina-se uma extrema 

carência de conhecimento, de informações básicas que deveriam ser esmiuçadas para toda a 

população em caráter emergencial.  

Tendo em vista toda essa problemática abordada, o tema da pesquisa é válido, a UMA 

– campus de Porto Nacional torna-se o lugar ideal para iniciar a disseminação do ensino do 

direito do consumidor, a aplicação da cartilha explicativa como uma forma de ensaio para quem 

sabe partindo desse início para que essa transmissão de conhecimento percorra todas as faixas 

etárias, toda a população tocantinense e brasileira. 

A UMA é a Universidade da Maturidade, um projeto com uma proposta pedagógica que 

visa a melhoria da qualidade de vida dos adultos e velhos. É um espaço destinado para o 

conhecimento e troca de vivências para o envelhecer digno e funcional. Com dez anos na 

conquista de uma velhice ativa, o curso já formou mais de mil idosos. A proposta pedagógica 

do programa visa à melhoria da qualidade dos idosos, a partir de uma educação centrada nos 

eixos da cultura, saúde e lazer na maturidade. Essa universidade foi fundada pela Doutora 

Professora Neila Osório que tem como missão de vida propiciar melhores condições nas 

abordagens pedagógicas para pessoas de terceira idade.  

A Universidade da Maturidade está presente em oito cidades no Estado do Tocantins e 

no campus de Porto Nacional que fica dentro na Universidade Federal do Tocantins tem sido 

desenvolvido um trabalho com maestria envolvendo mais de 40 idosos com prioridade em 

atividades educativas promovendo o resgate da cidadania. A proposta da pesquisa de trabalhar 

uma cartilha com velhos na universidade foi muito bem recebida pelos alunos.    
 

Metodologia  
Com base em instrumentos legais positivados na legislação pátria, buscou-se extrair do 

Estatuto do Idoso, além de outros dispositivos legais como o Código do Consumidor Brasileiro, 

por exemplo, conceitos simples e objetivos sobre dez passos para a pessoa idosa, que 

exprimissem de forma clara as principais ideias trazidas pelo legislador ao construir as leis, a 

fim de alcançar toda uma coletividade, independente da instrução acadêmica. A Cartilha foi 

estruturada com base nos questionamentos e dúvidas dos alunos da Universidade da 

Maturidade.  

Em uma aula ministrada no dia 05/06/2019 primeiramente foi distribuído um 

questionário com perguntas objetivas a respeito do conhecimento dos velhos em relação ao 

direito consumerista, também foi perguntando se os velhos já tinham sido vítimas de algum 

golpe que envolvesse o direito do consumidor. 

A pesquisa em questão foi de natureza aplicada, do ponto de vista dos objetivos foi 

estatística, uma vez que pretendeu fixar os objetivos e teve sua formulação de hipóteses na 

tentativa de buscar um novo enfoque para a temática do direito do consumidor. Utilizamos 

revisões bibliográficas, e pesquisas documentais, numa abordagem qualitativa. Para que a 

pesquisa alcançasse os resultados planejados trabalhamos também com pesquisa bibliográfica.   

Os instrumentos utilizados foram: a aplicação do Ensino da Cartilha do Direito do 

Consumidor e duas entrevistas com questões pré-definidas e análise de doutrinas e legislações, 

objetivando conhecer e aprofundar mais no tema. Segundo Santos e Araújo (2007) o processo 
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vivenciado pelo pesquisador e entrevistado traduz o êxito da entrevista e no diálogo 

estabelecido entre ambos. 

Então elaborou-se uma cartilha com 15 páginas, com introdução, descrição dos 

objetivos da cartilha , os dez passos para o conhecimento e a prevenção de golpes e fraudes  

sendo eles divididos em: Direitos Básicos do Consumidor, Cuidado com documentos e 

informações pessoais, esclarecimento sobre golpes e fraudes, Empréstimos consignados, saúde, 

cultura, esporte, lazer, atendimento preferencial, transporte, compras na internet, prazos para 

reclamar, além de esclarecer telefones e informações úteis da cidade de Porto Nacional . Além 

disso, a Cartilha conta com quadros simplificados que fornecem as informações, afim de que 

os velhos compreendam informações simples sobre o tema pertinente de cada direito.  

 

Resultados e Discussões  

A cartilha elaborada foi apresentada para os estudantes. Com base no questionário respondido 

inicialmente, antes da apresentação da cartilha, já era possível dimensionar o nível do conhecimento dos 

velhos e suas principais queixas e dúvidas.  

A apresentação ocorreu de forma lúdica e detalhada, primeiramente a cartilha foi apresentada 

em forma de slides em um telão onde possibilitou que os alunos fixassem bem o conteúdo. 

Posteriormente foi entregue as cartilhas impressas custeadas pelos acadêmicos do mestrado, sendo 

distribuídas para cada um, no total foram disponibilizadas 35 cartilhas explicativas acerca dos direitos 

do consumidor em questões mais frequentes no cotidiano dos velhos.  

O estudo do tema no referencias teóricos foram muito relevantes o que possibilitou que aos 

acadêmicos aprofundar-se no tema para que as informações repassadas aos alunos fossem concisas e de 

fácil compreensão, utilizando-se uma linguagem mais informal afim de que o conhecimento fosse 

repassado e capitado em sua integralidade, com a discussão baseada no conteúdo e ilustração da Cartilha.  

Após a entrega das cartilhas foi repassado mais questionário com perguntas como: A aula sobre 

o Tema: Cartilha do Ensino do Direito do Consumidor para velhos foi proveitosa? Algum ensinamento 

ficou gravado sobre os Direitos do Consumidor? O entrevistado se sente mais seguro em relação ao 

conhecimento dos seus Direitos Consumeristas? Qual a chance de 0 a 10 de o entrevistado cair em 

algum golpe relacionado depois das aulas e da cartilha apresentada?  

 

Ao analisarmos as respostas obtemos um resultado conclusivo de que esse tema abordado é de 

suma importância para está faixa etária, uma entrevistada que não quis se identificar relatou que: 

“Durante o ano de 2018 eu fui vítima de um golpe onde por ingenuidade entrei meus documentos para 

estranhos e eles fizeram empréstimos no valor de quinze mil reais...”  

Em uma análise geral dos entrevistados que afirmaram que a cartilha permitiu perceberem a 

seriedade do assunto e que os dez passos foram válidos para um conhecimento que até então lhes eram 

desconhecidos por acharem que o Código do Consumidor não tratava de assuntos pertinente a velhos.  

Foi possível colher os dados de que aproximadamente 80% dos acadêmicos entrevistados já tiveram 

seus direitos lesados e não sabiam como agir ou a quem recorrer nesse tipo de situação.  

Finalizamos a aula com a transmissão de uma entrevista gravada na Sede da Polícia Cível de 

Porto Nacional, onde a delegada Daniella Toigoi8, relatando que na 1º DCP, 75% dos casos que chegam 

                                                 
8 A entrevista foi realizada pela mestranda Ana Caroline Fernandes Parrião na Delegacia da Polícia Cível de Porto 

Nacional. A gravação foi feita para a pesquisa do artigo de mestrado com base na temática dos golpes que ocorrem 

na comarca de Porto Nacional contra idosos. A delegada apresentou índices e exemplos dos casos mais frequentes 

que se consumam por meio de ligações fraudulentas onde os golpistas forjam situações corriqueiras, solicitando 

dados pessoais e bancários dos idosos e os mesmos acabam repassando essas informações sendo vítimas de 

atividades criminosas. 
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até a delegacia são de golpes e fraudes contra idosos e que é de suma importância de que os velhos se 

resguardem e estejam sempre atentos para que não sejam vítimas desse tipo de ocorrência.  

  

Conclusão  

De nada adianta a existência de uma lei se as pessoas não a conhecerem. De nada adianta a 

impressão de infindáveis exemplares de um material, se ele contém apenas a letra fria da lei, de difícil 

compreensão a grande massa popular. E para que ocorra a defesa efetiva dos direitos da pessoa idosa é 

necessário que estes sejam plenamente conhecidos e difundidos pela sociedade. A Cartilha do 

Consumidor Velho é um material único e de referência nacional, materiais estes que devem 

instrumentalizar toda a sociedade, tendo o seu conteúdo cada vez mais popularizado e acessível a todos. 

Afinal, “respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito” (texto inicial da Cartilha do 

Consumidor Velho). 
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