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RESUMO 

 

 

O superendividamento é um fenômeno jurídico e social presente na realidade brasileira. 

Dentro do contexto do hiperconsumo, da concessão desmedida de crédito e das práticas 

abusivas por parte das instituições financeiras, observa-se que não existe legislação 

específica que tutele os interesses do consumidor superendividado, nem medidas 

preventivas e reparativas a este fenômeno. Desta forma, o presente estudo busca 

elucidar as características essenciais do superendividamento, suas causas e, a partir da 

experiência do direito comparado, formas justas de prevenção e tratamento ao 

fenômeno, levando em consideração as peculiaridades do ordenamento jurídico 

brasileiro. Dentro da realidade apontada, e pautada no princípio da dinigdade da pessoa 

humana, busca-se, então, a análise do Anteprojeto de Lei, bem como do Projeto de Lei 

do Senado Federal n.º 283 de 2012, ambos dispondo sobre a prevenção e o tratamento 

do superendividamento. 

 

Palavras-chave: Superendividamento; prevenção e tratamento; direito à informação; 

exclusão e reinclusão social. 
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ABSTRACT 

 

 

The indebtedness is a juridical and social phenomenon present in the Brazilian reality. 

Within the context of hyper-consumption, the excessive lending and unfair practices by 

financial institutions, it is observed that there is no specific legislation protecting 

consumers‟ interests or preventive and restorative measures to this phenomenon. Thus, 

the present study seeks to elucidate the essential features of overindebtedness, its causes 

and, from the experience of comparative law, fair ways of preventing and treating the 

phenomenon, taking into account the peculiarities of Brazilian law. Within the reality 

pointed and driven in principle of dignity of the human person, we seek to analyze the 

Draft Bill and the Bill proposed to Brazilian Senate n. 283, 2012, both of them 

concerning about the prevention and treatment of overindebtedness. 

 

Keywords: overindebtedness; prevention and treatment; right of access to information; 

exclusion and social reinsertion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a última década do século passado, o Brasil tem gozado de 

estabilidade econômica, o que favoreceu a introdução e o vertiginoso crescimento do 

crédito ao consumo, possibilitando que um contingente populacional considerável fosse 

agregado ao mercado de consumo, antes excluído. 

Com a facilidade de acesso ao crédito, consumir ganhou um significado 

bem mais sócio-patológico do que seu sentido original. A priori, consumir estaria 

intrinsicamente ligado ao ser humano, atuando como instrumento de realização das reais 

necessidades das pessoas. Entretanto, na sociedade pós-monderna, o consumo virou 

consumismo e o crédito, então sinônimo de status e qualidade de vida, tornou-se a 

principal ferramenta de inclusão, mas também de exclusão social. 

É verdade que o crédito possibilitou às camadas mais desavantajadas o 

acesso a bens e serviços antes inacessíveis. Por outro lado, quando concedido de 

maneira irresponsável, compromete a qualidade de vida do próprio consumidor-

tomador. Nesse sentido, aproveitando-se do estado de fraqueza inerente ao consumidor 

– leia-se vulnerabilidade –, as instituições financeiras lançaram mão de diversas 

medidas abusivas a fim de impulsionar o crescimento do crédito e a auferição de lucros, 

desrespeitando as normas consumeristas. 

Forjou-se, desta maneira, a cultura do endividamento, considerado 

falsamente como fator inerente à atividade econômica, criando uma crise de 

solvabilidade no país, e, como instância última, o superendividamento – fenômeno 

jurídico e social, catacterizado pela impossibilidade global de pagamento das dívidas, de 

forma a comprometer ao consumidor a sua dignidide e o mínimo existencial necessário 

à manutenção de si e de sua unidade familiar. 

Esta conjuntura de massificação do crédito e de bancarização, aliada à 

inobservância ao Código de Defesa do Consumidor e suas normas sistemáticas, fez com 

que o superendividamento ganhasse corpo substancial na sociedade brasileira, carente 

de medidas específicas que tutelem os interesses dos consumidores que se encontram à 

beira da “morte-civil”.  
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O fenômeno do superendividamento, não obstante, é um fenômeno já 

observado e regulado especificamente em outros países, a exemplo dos Estados Unidos 

e da França, cada um com uma filosofia de prevenção e tratamento diferente – um pela 

possibilidade de um „novo recomeço‟, aceitando o superendividamento como um 

elemento da economia, e o outro pela „reeducação‟, entendendo o fenômeno como 

ocorrência da sociedade concorrente à conduta do consumidor. 

Tranpondo-se o direito alienígena ao ordenamento jurídico brasileiro, 

observadas suas peculiaridades, pesquisas doutrinárias e experiências judiciais – Projeto 

Piloto – realizadas no país incentivaram a atuação legislativa no sentido de tanto 

prevenir, quanto tratar o superendividamento. Resultou, assim, na criação de um 

Anteprojeto de Lei e de um Projeto de Lei, de n.º 283, de 2012, do Senado Federal. 

Neste trabalho, analisar-se-ão os aspectos jurídicos e sociais do 

superendividamento, de forma a compreender o fenômeno em todas as suas facetas e os 

impactos que ele traz na sociedade, reconhecendo a necessidade de elaboração de lei 

específica que regule o tema e proteja efetivamente os consumidores.  

Para o melhor entendimento acerca do tema, serão analisadas, no primeiro 

capítulo, as características essenciais ao superendividamento, como seu conceito, 

delimitações, fatos geradores, classificações, bem como a necessidade do 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas operações de crédito. 

No segundo capítulo abordar-se-ão os aspectos jurídicos do 

superendividamento, de forma a constatar que o Código de Defesa do Consumidor não 

é suficiente para tutelar os superendividados. Como fonte normativa, serão analisados 

os institutos responsáveis pela prevenção e tratamento do superendividamento nos 

Estados Unidos, através de apreciação de seu Bankruptcy Code, e na França, pelo 

levantamento dos dispositivos pertinentes do Code de la Consommation.  

A partir dessa análise, buscou-se extrair propostas de prevenção e 

tratamento que mais se enquadrariam ao Brasil, consagradas tanto na experiência 

brasileira no Rio Grande do Sul através do Projeto-Piloto, quanto  no Anteprojeto de Lei 

elaborado por Claudia Lima Marques, Clarissa Costa de Lima e Káren Danilevicz 

Bertoncello, bem como no Projeto de Lei n.º 283 de 2012 do Senado Federal. 
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No terceiro e último capítulo, serão abordados fatores sociológicos e 

principiológicos que se encontram incrustados no superendividamento. Desta maneira, 

será constatado que o crédito é o “combustível” essencial da sociedade pós-moderna, 

bem como serve de fator de inclusão e de exclusão social do consumidor, dependendo 

de como ele é manejado. Assim, se conduzido de maneira irresponsável, o crédito terá 

como consequência o comprometimento da dignidade da pessoa humana e do mínimo 

existencial, garantias constitucionais-base de todo o ordenamento jurídico pátrio. 

O método de pesquisa será o dedutivo e comparativo, através de 

levantamento bibliográfico de doutrina, pesquisa de jurisprudência e demais dados 

relevantes ao tratamento e prevenção ao superendividamento em todos os seus aspectos. 

A realidade observada neste estudo visa a demonstrar a urgência de adoção 

de medidas preventivas e curativas ao fenômeno do superendividamento por parte do 

Estado, a fim de manter a dignidade da pessoas humana, bem como preservar-lhe o 

mínimo existencial e a sua manutenção no mercado de consumo, tendo tais pontos por 

fundamento do Estado Democrático de Direito.  
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I. AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO SUPERENDIVIDAMENTO 

A nova realidade pós-moderna caracterizada pelo hiperconsumo1 fez com 

que o crédito ganhasse dimensões antes nunca percebidas: ele passou a ser combustível 

essencial para a sociedade como um todo. A expansão do crédito ao consumidor surgiu, 

então, como uma forma de desenvolvimento econômico, para que se pudesse fazer a 

economia crescer e para que mais pessoas pudessem ter mais acesso a mais bens e 

serviços.  

A facilidade ao crédito a camadas antes excluídas da sociedade de consumo 

resultou na popularização e banalização do uso deste instituto, importando uma relação 

mais estreita entre os consumidores e as instituições financeiras, tornando evidente a 

posição mais favorável e de mais poder que as grandes empresas possuíam frente ao 

vulnerável consumidor.  

As instituições financeiras, por sua vez, na condição de fornecedoras de 

crédito, aproveitaram-se desta situação através de práticas abusivas para forjar a falsa 

imagem de que o superendividamento é um fenômeno individual de desorganização 

orçamentária.  

Entretanto, em tempos imediatistas e de desejos insaciáveis2, o crédito virou 

sinônimo de qualidade de vida e seu acesso é primordial para o atendimento das 

necessidades cotidianas dos indivíduos. Da mesma maneira, a restrição ao crédito 

também representa impactos avassaladores, de modo a significar a exclusão do mercado 

de consumo e, por conseguinte, a exclusão social dos consumidores – além de dificultar 

                                                             
1
 “Realizando o „milagre de consumo‟, a fase II (do hiperconsumo) dá origem a um poder de compra 

discricionário em camadas sociais cada vez mais alargadas, que podem aspirar, confiantes, ao 

melhoramento constante dos seus recursos; difundiu o crédito e permitiu à maioria das pessoas 

libertarem-se da urgência das necessidades imediatas. Pela primeira vez, as massas acendem a uma 

procura material mais psicologizada e mais individualizada, a um modo de vida (bens duradouros, 

atividades de lazer, férias, moda) até então exclusivo das elites sociais.” LIPOVETSKY, Gilles. A 

Felicidade Paradoxal: Ensaio dobre a sociedade de hiperconsumo. Lisboa: Almedina, 2007. 29 p. 
2
 “No caminho que conduz a esta (sociedade de consumidores), o desejo humano de estabilidade deve se 

transformar, e de fato se transforma, de principal ativo do sistema em seu maior risco, quem sabe até 

potencialmente fatal, uma causa de disrupção ou mau funcionamento. Dificilmente poderia ser de outro 

jeito, já que o consumismo, em aguda oposição às formas de vida precedentes, associa a felicidade não 

tanto à satisfação de necessidades (como suas “versões oficiais” tendem a deixar implícito), mas  a um 

volume e uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a 

rápida substituição dos objetos destinado a satisfazê-la.” BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a 

transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p.44. 
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a sua subsistência e de seu núcleo familiar com dignidade. Assim, “consumo e crédito 

são duas faces da mesma moeda” (Marques, 2011, p. 569).  

Nessa conjuntura de massificação de crédito concatenada à inobservância do 

Código de Defesa do Consumidor e de suas normas cogentes de equilíbrio contratual e 

proteção do vulnerável, consubstanciou-se no cenário brasileiro o superendividamento 

do consumidor brasileiro.  

Se, por um lado, o crédito estimula o consumo e é saudável a todos, por 

outro, quando concedido de maneira irresponsável e indiscriminada, muitas vezes 

através de práticas abusivas, ele pode acarretar em endividamento excessivo e, por 

conseguinte, o superendividamento – um problema que compete a toda sociedade.  

a) Delimitação e conceituação 

Coube à doutrina a definição e a limitação do instituto do 

superendividamento, uma vez que o direito brasileiro ainda não contém regras que 

delimitem e especifiquem a sua conceituação e seu campo de aplicação (Kirchner, 

2007), tornando-se objeto de estudo de direito comparado (Neto, 2009), sobretudo do 

direito francês.  

O conceito aceito foi delineado pela ilustre Professora Claudia Lima 

Marques, ao defender que 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 dívidas do Fisco, oriundas 

de delitos e de alimentos)” (Marques, 2006, p. 256). 

Difere superendividamento de insolvência civil, que é regulada pelo Código 

de Processo Civil, pois se trata de uma modalidade de execução por quantia certa do 

devedor, na qual se perquire o estado patrimonial do devedor e declara quais os credores 

que participarão da execução coletiva. O destaque é dado que na segunda não se 

questiona a motivação da causa do estado de insolvência e muito menos busca a 

prevenção dos problemas sociais relacionados, o que se faz com o superendividamento. 

É necessário haver rigor na conceituação de superendividamento e ao 

delimitar seus requisitos e campos de aplicação, para que não se confunda a importante 

e necessária tutela estatal dada ao mais vulnerável com uma medida paternalista por 



13 
 

parte do Estado em detrimento do fornecedor, o que faria desmoronar os valores morais 

da pactuação obrigacional, de forma a comprometer os fundamentos das relações 

contratuais (Bertoncello, 2004).  

O superendividamento, para ser reconhecido como tal, pede requisitos que o 

caracterize objetivamente, no tocante à pessoa do superendividado e à natureza da 

dívida. Segundo Claudia Lima Marques, quatro palavras chaves são destacadas a fim de 

que se compreenda o fenômeno do superendividamento antes de qualquer maior 

explicação: (i) consumo, (ii) crédito, (iii) boa-fé e (iv) endividamento (Marques, 2011). 

(i) Consumo: não se encaixa no superendividamento o profissional liberal, 

produtor, fabricante e pessoas jurídicas no geral, que são passíveis de falência e 

recuperação judicial; aqui, trata-se de pessoa física que contrata com um ou mais 

créditos para consumir produtos e serviços e cai em inadimplência global, sem a 

possibilidade de pedir em conjunto a renegociação de suas dívidas, apenas uma a uma, 

lotando o Poder Judiciário; 

(ii) Crédito: o que é comprado à vista sai diretamente em uma única vez do 

patrimônio do consumidor, não caracterizando o superendividamento. Fala-se em 

crédito porque forma-se um conjunto de dívidas parceladas ou através de contrato de 

crédito, até que o indivíduo encontre-se endividado excessivamente, de forma a não 

conseguir adimplir com suas obrigações de forma total. 

(iii) Boa-fé: é presumida, pois quando o consumidor contratou o crédito ou 

adquiriu o produto ou serviço, havia a possibilidade de honrar com as suas dívidas. É a 

base do combate ao superendividamento, o que leva à existência do dever de 

cooperação dos fornecedores a fim de evitar a ruína do vulnerável. Assim também é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça3, no sentido de tentar impor um esforço 

de boa-fé para adaptar os contratos de crédito e preservá-los. 

(iv) Endividamento: porque endividar não possui significado pejorativo. Ao 

contrário, o endividamento faz parte da sociedade atual e é um importante fator 

macroeconômico e de autonomia do consumidor. Não há distinção de classe social, 

                                                             
3
 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; e Súmula 283: 

As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros 

remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. 
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pois, em um país como o Brasil – economicamente caracterizado por ser de pouca 

poupança, é normal que as pessoas endividem-se para adquirir. Contudo, essa aquisição 

desenfreada traz perigos, e daí vem a expressão superendividamento, baseado na 

legislação francesa, com o super apenas para caracterizar a demasia de endividamento e 

a impossibilidade de pagamento. 

No que concerne à pessoa do endividado, é necessário que seja uma pessoa 

natural – pois se trata de consumidor, adotado o conceito restrito disposto no artigo 2º 

do CDC, porquanto não há amparo à pessoa jurídica. Caso assim não fosse entendido, 

resultaria em confusão com a falência e a recuperação de empresas, já disciplinadas pela 

Lei 11.101, de 02 de fevereiro de 2005 (Neto, 2009). 

Ainda com relação ao superendividados, é imprescindível que tenha havido 

boa-fé quando da contratação. Obviamente, a boa-fé do consumidor é presumida, 

cabendo o ônus da prova ao fornecedor, e, somente se provada por demonstração cabal 

a má-fé, a tutela estatal será impossibilitada (Neto, 2009).  

Suscitaram-se, então, dúvidas no sentido de que deveria a boa-fé ser 

interpretada como processual ou como contratual, isto é, se deveria ser averiguado 

comportamento no momento da contratação ou de quando o consumidor enseja proteção 

do Estado no decorrer do tratamento do superendividamento (Bertoncello K. R., 2004). 

A jurisprudência francesa, utilizada para balizar os estudos acerca do 

superendividamento, não é pacífica com relação à interpretação da boa-fé, tendo os 

magistrados se utilizado de indicadores do endividamento do consumidor, como o 

número de empréstimos e suas destinações, a suntuosidade deles, as razões que 

conduziram ao superendividamento, o nível intelectual do endividado, o perfil sócio 

profissional, dentre tantos outros (Costa, 2002). 

No artigo L. 333-24 do Code de la Consommation, código que dispõe acerca 

dos direitos provenientes de relações consumeristas na França, estabelece sobre a perda 

                                                             
4
 Artigo L.333-2 do Code de la Consommation : Decairá do benefício das disposições do presente título: 

1º Toda pessoa que dolosamente preste falsas declarações ou produza documentos inexatos com o 

objetivo de utilizar os benefícios do procedimento de tratamento da situação de superendividamento; 2º 

Toda pessoa que, com idêntico objetivo, dissimule ou desvie, ou tente dissimular ou desviar, a totalidade 

ou uma parte de seus bens; 3º Toda pessoa que, sem o acordo de seus credores, da Comissão ou do juiz, 

agrave sua situação de endividamento mediante a obtenção de novos empréstimos ou pratique atos de 

disposição de seu patrimônio durante o curso do procedimento de tratamento da situação de 
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do benefício de proteção estatal quando comprovada a falta de boa-fé do consumidor 

durante o curso do procedimento processual, como as declarações falsas, a remessa de 

documentos inexatos, a tentativa de desvios de bens e a agravação do endividamento 

(Costa, 2002). 

Com efeito, lançando mão dos indicadores utilizados pelos magistrados 

franceses e as hipóteses legais para a configuração da boa-fé do superendividados na 

fase processual, também é considerada a boa-fé contratual, ambas sendo exigidas para 

que se configure o superendividamento passível de tutela estatal (Bertoncello, 2004). 

Juntamente com o princípio da boa-fé, um outro caracterizador importante 

para o superendividamento é a impossibilidade global de pagamento das dívidas. Aqui, 

não se fala em impossibilidade momentânea de adimplemento das obrigações 

contraídas, mas sim de uma situação irreversível ou, nos termos da lei francesa, que haja 

a “impossibilidade manifesta”. 

Nesse sentido, é necessário que se faça um estudo acerca dos ativos e 

passivos do consumidor, a fim de concretizar ou sustar a hipótese do 

superendividamento: 

Para que se configure como tal, deve-se fazer um estudo do ativo patrimonial 

mobiliário e imobiliário, mais a renda mensal familiar e diminuir o passivo 

acumulado, bem como seus encargos, mais os gastos decorrentes do mínimo 

vital. A diferença negativa e um resultado que evidencie a impossibilidade do 

cumprimento, demonstrando a tendência de aumento do passivo caracterizam 
a situação (Neto, 2009, p. 17).  

Notadamente, não basta para que se tenha o superendividamento a simples 

inadimplência das dívidas e a alegação de impossibilidade de pagamento. É necessário 

um estudo acerca de cada caso concreto, razão pela qual não há um valor pré-definido 

de dívida para fins de enquadramento. A condição de consumidor superendividado 

independe de valores, bastando que seus ganhos sejam menores a seus gastos, e seu 

passivo maior que seu ativo, de modo que comprometa sua dignidade.  

                                                                                                                                                                                   
superendividamento ou durante a execução do plano ou das medidas previstas nos artigos L331-7 ao 

L331-7-1. Tradução retirada do Anexo II do Caderno de Investigações Científicas, in MARQUES, 

Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; BERTONCELLO, Karen Danilevicz. Prevenção e Tratamento 

do Superendividamento: Caderno de Investigações Científicas. Brasília: DPDC/SDE, 2010. p. 172-173 
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Não é possível, contudo, enquadrar o consumidor no fenômeno do 

superendividamento quando houver algum meio idôneo de pagamento das dívidas. A 

própria jurisprudência francesa assim entendeu, no sentido de que, quando, por 

exemplo, o devedor dispuser de bens imobiliários que não de sua residência, não haverá 

superendividamento (Neto, 2009). 

No que toca à dívida, não há necessidade de que a dívida esteja vencida ou 

que o consumidor esteja inadimplente no momento do reconhecimento do 

superendividamento, haja vista a sua regulamentação não vise tão somente o seu 

tratamento, mas também a proteção e prevenção contra este fenômeno social. Desta 

forma, os benefícios concedidos a quem se enquadra neste segmento da sociedade 

poderão ser pleiteados antes mesmo de atrasar qualquer dívida – eis a razão dos termos 

“dívidas atuais e futuras” do conceito estudado (Costa, 2002). 

Exige-se, então, a apreciação da situação financeira do consumidor de 

maneira total, considerando também o seu superendividamento futuro e certo, excluindo 

aquele meramente previsível e hipotético. Assim, podem-se conceder os benefícios 

advindos da prevenção ao superendividamento quando, em razão de um evento futuro e 

certo aproximado no tempo, reste comprovada a redução de renda e aumento de 

despesas.  

Ainda em relação à dívida, ela tem de ser necessariamente de consumo, não 

entrando no rol do superendividamento as dívidas profissionais. Logo, a concessão do 

crédito deve ter sido destinada à aquisição de produtos ou serviços de fins pessoais, 

como destinatário final (Carpena & Cavallazzi, 2006).  

Por fim, observa-se pelo conceito aceito na doutrina brasileira que as 

dívidas advindas de delitos, alimentos e do Fisco não foram compreendidas como 

dívidas de consumo, divergindo do direito francês neste ponto.  

Na lei francesa, desde 2003, dívidas fiscais são consideradas para efeitos de 

superendividamento, passíveis de reescalonamento, redução e até mesmo extinção 

administrativa e judicialmente, sem preferência ante as outras espécies de dívidas. As 

dívidas de alimento também são consideradas para fins de caracterização de 

superendividamento, gozando de preferência com relação às de demais espécies, 

permitido, contudo, o reescalonamento ou remissão – desde que haja anuência do 
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credor, o que também ocorre com as dívidas oriundas de condenação penal (Langer, 

2010). 

b) Fatores geradores do Superendividamento 

Nas palavras de BESSA e MOURA, “latejam dois agentes motores para a 

iminência do superendividamento: falta de informação (frente a um modelo contratual 

aquém do mínimo ideal) e a oferta maciça de crédito ao consumidor” (Moura & Bessa, 

2008, p. 151).  

Combinando estes dois elementos com o desrespeito às normas positivadas 

pelo Código de Defesa do Consumidor por parte das instituições financeiras e o 

estímulo ao consumo advindo da sociedade pós-moderna caracterizada pelo 

hiperconsumo, bem como o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, 

verificar-se-á a origem do superendividamento. 

b.1) O déficit informacional 

Devido a sua importância, o direito da informação é um dos direitos básicos 

do consumidor, consagrados no artigo 6º, inciso III5, do códex consumerista. 

Intrinsicamente ligado ao princípio da vulnerabilidade, o dever de informar se justifica 

porque é mecanismo que serve para buscar igualdade e equilíbrio nas relações de 

consumo.  

Neste norte, Sergio Cavalieri Filho explica: 

Com efeito, o consumidor não tem conhecimento algum sobre o produto ou 

serviço de que necessita; detentor desse conhecimento é o fornecedor, que 

tem o domínio do processo produtivo, este sim sabe o que produziu, como 

produziu, por que e para quem produziu, os aspectos em que o consumidor é 

absolutamente vulnerável. Logo, a informação torna-se imprescindível para 

colocar o consumidor em posição de igualdade. Só há autonomia da vontade 

quando o consumidor é bem informado e pode manifestar a sua decisão de 

maneira refletida. (Filho, 2010, p. 88) 

Na mesma linha de raciocínio, Bruno Miragem preleciona: 

                                                             
5
   Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 
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Dentre outros pressupostos, o tratamento favorável do consumidor nas 

relações de consumo apoia-se no reconhecimento de um déficit 

informacional entre consumidor e fornecedor, porquanto este detém o 

conhecimento acerca de dados e demais dados sobre o processo de produção 

e fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo. (Miragem, 

2012, p. 168)  

O direito à informação é pautado pela boa-fé objetiva e visa garantir a 

escolha consciente por parte do consumidor, tornando, assim, possível a diminuição dos 

riscos da contratação relativamente às possibilidades de adimplemento da obrigação 

contraída de forma a alcançar as suas legítimas expectativas.  

Conforme asseveram Lima e Bertoncello,  

No Brasil, estamos longe do estágio de autonomia da vontade educada, 

porque os consumidores não sabem como atuar no processo de decisão, ainda 

celebram contratos de forma impulsiva, sem reflexão. Estas condutas 
automatizadas são sistematicamente exploradas na publicidade ou nas 

técnicas de venda, o que se revela especialmente grave quando são atingidos 

consumidores psicologicamente frágeis, com baixo grau de instrução, ou, 

então, aqueles mais imprudentes, porque são menos capazes de extrair as 

informações relevantes do contrato ou de avaliar a extensão das obrigações 

assumidas. (Lima & Bertoncello, 2010, pp. 44-45) 

Não havendo esta reflexão acerca das informações em torno da operação 

creditícia, resultante de uma ação ou omissão, bem como pela ausência de 

comportamento proativo dos fornecedores, não haverá o consentimento informado, a 

vontade qualificada ou o consentimento esclarecido6 (Miragem, 2012).  

Corroboram para este entendimento Moura e Bessa (2008), levando em 

consideração o disposto no artigo 317 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido 

de que as informações deveriam ser ostensivamente divulgadas ao consumidor, desde a 

oferta até a contratação. O dever de informar, especificamente com relação ao crédito, 

                                                             
6
 De acordo com Paulo Antônio Carvalho Fortes, o consentimento esclarecido é o "ato de decisão 

voluntária, realizado por uma pessoa competente, embasada em adequada informação e que seja capaz de 
deliberar tendo compreendido a informação revelada, aceitando ou recusando propostas de ação que lhe 

afetem ou poderão lhe afetar". FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Reflexões sobre a bioética e o 

consentimento esclarecido. Bioética, V. 2, n. 2, São Paulo: 1999. 
7
 Art. 31: A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos 

que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Parágrafo único.  As informações de que trata este 

artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. 
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está estabelecido no artigo 528 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo vários 

aspectos no que pertine à fase anterior à celebração do contrato. 

Assim, o dispositivo determina que ao fornecedor compete o dever de 

informar prévia e adequadamente o preço do produto ou serviço, o montante de juros de 

mora e taxas de juros, acréscimos, número e periodicidade das prestações, bem como a 

soma total a pagar. 

Tendo em vista a disparidade econômica entre os fornecedores e 

consumidores e o desnível informacional existente entre eles, juntamente com a 

mitigação do voluntarismo típico dos contratos de adesão, o consumidor encontra-se em 

posição de vulnerabilidade nessa relação de consumo. Por essas razões ele não consegue 

compreender, muitas vezes, os compromissos que assume e os parâmetros reais das 

dívidas que contrai, carecendo de proteção jurídica que reequilibre contratualmente as 

partes.  (Moura & Bessa, 2008). 

A fim de solucionar este déficit informacional, o “fornecedor tem o dever de 

informar de maneira clara e precisa todos os elementos essenciais do contrato” (Cezar, 

2007, p. 151), juntamente com o princípio da transparência e do dever de esclarecer 

sobre os riscos provenientes da concessão de crédito e do provável comprometimento da 

sua renda (Marques C. L., 2006).  

A lucratividade auferida pelos fornecedores de crédito à custa da 

vulnerabilidade do consumidor viola justamente o princípio da transparência, previsto 

no artigo 4º, caput9, do Código de Defesa do Consumidor. Tal princípio deriva do 

princípio da boa-fé nas relações de consumo e concede ao consumidor o direito à 

informação, implicando “informações claras, corretas e precisas sobre o produto a ser 

                                                             
8
 Art. 52: No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e 

adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos 

juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e 
periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As multas de mora 

decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação.§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 
9
 Art. 4º: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios... 
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fornecido, o serviço a ser prestado, o contrato a ser firmado – direitos, obrigações, 

restrições” (Filho, 2010, p. 39).  

Nesse compasso, Claudia Lima Marques assevera que 

Na formação dos contratos entre consumidor e fornecedor o novo princípio 

básico norteador é aquele instituído pelo art. 4º, caput, do CDC, o da 

transparência. A ideia central é possibilitar uma aproximação e uma relação 

contratual mais sincera e menos danosa entre consumidor e fornecedor. 

Transparência significa informação clara e correta sobre o produto a ser 

vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas 

relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-contratual, isto é, 

na fase negocial dos contratos de consumo (Marques C. L., 2006, p. 286). 

Nesse compasso, é defeso ao fornecedor criar obstáculos ao acesso de 

informações, com objetivo de ocultar desvantagens para os consumidores, ou 

supervalorizar as vantagens originárias do contrato de crédito, como forma de, 

igualmente, disfarçar as desvantagens da operação.  

A transparência não importa somente em um dever negativo, no sentido de 

não obstaculizar acesso às informações, como também em deveres positivos, 

relacionadas principalmente à qualidade e quantidade de informações que devem ser 

fornecidas e explicadas. 

 Note-se que o dispositivo exige o dever de informação prévia e adequada, e 

não abundante, pois, o que realmente está em pauta é a qualidade da informação, isto é, 

a “informação que mais especificamente nos importa – e que vai efetivamente ser útil 

para o consumidor – é aquela que cumpre seu papel de fazer chegar a ele (receptor) 

algo desconhecido, novo” de maneira que “quanto mais difícil sua obtenção e mais 

especializado o conteúdo, tanto maior o dever de informar do emissor” (Barbosa, 2008, 

p. 113). 

O dever de informar, possível através da transparência, é balizado pelo 

princípio da boa-fé objetiva – norteador das relações de consumo, que obriga a existir 

entre o fornecedor e o consumidor o dever de cooperação, para que se evite a ruína do 

último.  

Assim sendo, foi imposto aos fornecedores de serviços bancários, de crédito 

e financeiros a boa-fé para que os contratos fossem adaptados a estes parâmetros – 

através das súmulas vinculantes de números 283 e 297 do Superior Tribunal de Justiça, 
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com o escopo de preservar tais contratos e, assim, evitar o superendividamento dos 

consumidores (Marques, 2006). 

b.2) A oferta desmedida de crédito 

A publicidade possui caráter fundamental na oferta para o crédito. Ela é o 

canal que liga os fornecedores de crédito com os consumidores, persuadindo-os a 

realizar contratações por meio de técnicas de marketing.  

Mesmo desempenhando um papel essencial na sociedade pós-moderna, a 

publicidade não pode esquivar-se da função informativa destinada à oferta de crédito e 

positivada no artigo 31 do Código de Defesa do Consumido. Este dispositivo veda a 

transmissão de inverdades – divulgação total ou parcialmente falsa ou a omissão de 

informação relevante para a compreensão do consumidor das características, qualidade 

e utilidade do produto ou serviço (Miragem, 2012), sob pena de configurar publicidade 

enganosa10. 

A proteção concedida contra publicidade enganosa está disposta no artigo 

6º, IV11, do CDC, considerada um direito básico do consumidor. Importante salientar 

que não é somente pelas informações que a publicidade pode ser considerada enganosa, 

mas também pela “manipulação de frases, sons ou imagens para, de forma confusa e 

ambígua, iludir o destinatário do anúncio” (Nunes, 2012, p. 111). 

No campo econômico, o crescimento do poder das instituições financeiras 

se deu com a expansão da concessão de crédito ao consumo, principalmente pela 

popularização do uso de cartões de crédito, do empréstimo consignado e do cheque 

especial, fenômenos possíveis pela bancarização das relações de consumo.  

                                                             
10

 “A publicidade enganosa pode se manifestar de duas formas: por ação ou omissão. Com efeito, 

determina o § 1º do art. 37 que “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir, em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. E o § 3º, por sua vez, 

define a enganosidade por omissão como aquela que “deixar de informar sobre dado essencial do produto 

ou serviço.” MAGALHÃES DIAS, Lucia Ancona Lopez de. Publicidade e Direito. São Paulo: 2013. 

Revista dos Tribunais. p. 101-102. 
11

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 

no fornecimento de produtos e serviços. 
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A bancarização não é um fenômeno natural do mercado de consumo, o qual 

os consumidores buscariam espontaneamente as instituições financeiras querendo 

serviços de crédito. Antes, é uma estratégia dos fornecedores coadunada com a 

publicidade para atrair mais consumidores e possíveis devedores.  

Para além do estímulo aos consumidores, houve, por outro lado, intensiva 

procura das instituições creditícias pelos recebíveis das pessoas físicas, o que fica 

evidenciado pela administração do pagamento dos servidores públicos. (Moura & 

Bessa, 2008). 

Nesse contexto de massificação do crédito e da publicidade ostensiva, 

constatou Claudia Lima Marques a crise eminente de solvabilidade – o 

superendividamento do consumidor, resultando em sua “morte civil”: 

A massificação do acesso ao crédito que se observa nos últimos 5 (cinco) 

anos [...], a forte privatização dos serviços essenciais e públicos, agora 

acessíveis a todos, com qualquer orçamento, mas dentro das duras regras do 

mercado, a nova publicidade agressiva com o crédito popular, a nova força 

dos meios de comunicação de massa e a tendência ao abuso impensado do 

crédito facilitado e ilimitado no tempo e nos valores, inclusive com descontos 

em folha e de aposentados, pode levar o consumidor e sua família e um 
estado de superendividamento. [...] Trata-se de uma crise de solvência e 

liquidez, que facilmente resulta em sua exclusão total do mercado de 

consumo parecendo uma nova espécie de “morte civil”: a “morte do homo 

economicus”. (Marques C. L., 2006) 

Como se percebe, o aparato publicitário provoca e incita condutas nos 

consumidores forjando falsas necessidades, ofertando produtos e serviços como 

indispensáveis, o que contribui para que os consumidores vivam além dos seus recursos 

financeiros, dando causa ao superendividamento (Neto, 2009).  

Por todos esses fatores, o superendividamento é um fenômeno também 

social, devendo haver políticas de consumo e ações jurídicas de direito do consumidor 

para prevenir e tratar estes casos, de forma a não tornar a situação sistêmica.  

Nesse sentido, é cediço entre os doutrinadores brasileiros12 o entendimento 

de que é necessária legislação específica ao tema para proteger não só os consumidores, 

mas a sociedade em sua totalidade. “Em resumo, necessitamos de uma lei que tente 

prevenir o superendividamento dos consumidores e preveja algum “tratamento” ou 

                                                             
12

 Claudia Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi, Heloísa Carpena, Geraldo Faria Martins da 

Costa, Fernando Moreira Cezar, Káren Rick Danilevicz Bertoncello, Clarissa Costa de Lima etc. 
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remédios caso o consumidor (e sua família, pois acaba sendo um problema familiar) 

caia em superendividamento” (Marques, Lima, & Bertoncello, 2011, p. 21). 

b.3) A contribuição do credor para a situação de superendividamento 

Como fenômeno social, econômico e jurídico, o superendividamento deve 

levar em conta não só a conduta do consumidor pessoa-física na análise de sua boa-fé, 

mas também o comportamento das instituições financeiras na concessão de crédito, de 

maneira a realizá-la de forma responsável.  

Para tanto, conjuga-se o dever de informação, o princípio da boa-fé e o 

instituto do abuso de direito, que resulta na discussão acerca das ações dos fornecedores 

de crédito, sobretudo no dever de avaliar a capacidade de reembolso do tomador  

através de consultas a cadastros de crédito etc. (Kirchner, 2007).  

Isso porque o fornecedor, ao conceder o crédito a quem não pode adimplir 

com as obrigações daí advindas, de modo a ser latente e previsível o inadimplemento 

contratual, extrapola os fins sociais de sua atividade econômica, mesmo que o contrato 

esteja aparentemente dentro dos limites e formas legais, o que caracteriza ato ilícito, 

conforme estabelece o artigo 18713 do Código Civil. 

O abuso de direito e a consequente responsabilidade do fornecedor 

encontra-se numa seara que vai além da relação fornecedor-tomador do crédito, já que 

também pertine e interessa a terceiros.  

As instituições financeiras de crédito tem o dever de analisar a capacidade 

econômica do seu cliente, de forma a “não emprestar a quem se apresenta como 

insolvente ou, pelo menos, só deve emprestar nos limites das forças financeiras do 

cliente” (Glanz, 1998, p. 84), porque compromete a economia, impactando no setor 

social e jurídico.  

Considerando os deveres do fornecedor nas relações de crédito, a teoria do 

superendividamento passa a se valer da „solidariedade constitucional’, a qual dito 

                                                             
13

 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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fornecedor é responsabilizado pela repercussão que sua atividade imprudente e 

inconsequente causa no mercado (Carpena & Cavallazzi, 2006). 

Neste entendimento, a responsabilização das instituições financeiras é uma 

maneira de socializar os custos do superendividamento por elas causado, haja vista a 

oferta massiva e descontrolada de crédito, bem como o estímulo ao consumismo (Neto, 

2009). No mesmo sentido, a responsabilização do fornecedor de crédito poderia ser 

visto como maléfico a priori – o que é uma inverdade, pois eles protegeram a si 

mesmos contra maus pagadores.  

Resta evidente que o credor contribui de muitas formas para que o 

superendividamento se assente de forma sólida na sociedade. Desde a publicidade, 

passando pela fase contratual e pós-contratual, o fornecedor corrobora para que, de 

maneira sorrateira, o consumidor seja, de forma ou outra, ludibriado e contrate de 

maneira irresponsável.  

c) O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

A Constituição Federal consagrou a defesa do consumidor como direito 

fundamental, constante do artigo 5º, XXXII, que dispõe expressamente: “O Estado 

promoverá a defesa do consumidor na forma da lei”. Dessa forma, observa-se que se 

imputou ao Estado-juiz, Estado-legislador e Estado-executivo a ação positiva no sentido 

de assegurar aos consumidores liberdades e garantias. 

Também reconhecido como princípio da ordem econômica, no sentido de 

limitar a iniciativa privada ou a autonomia da vontade, as normas protetivas do sujeito 

mais fraco da relação de consumo são muito mais do que políticas públicas e normas 

infraconstitucionais reunidas em um código. Antes, a proteção do consumidor é um 

princípio de origem constitucional, necessitando ser protegido de forma especial, 

conforme se depreende da leitura do artigo 48 do ADCT14. 

Como visto, a proteção do consumidor no Brasil não surge a partir de um 

assistencialismo estatal ou da valorização excessiva do cliente, mas da presunção 

constitucional da fraqueza, do desequilíbrio de poder que existe entre as partes na 

                                                             
14

 Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 

código de defesa do consumidor. 
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relação de consumo – também conhecida como vulnerabilidade. Reconhecida a 

vulnerabilidade do consumidor, justificam-se, então, os deveres e sanções provenientes 

da proteção deste indivíduo. Nesse sentido: 

Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais 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. (Marques & Miragem, 2012, p. 117) 

A vulnerabilidade do consumidor o coloca em verdadeira desvantagem 

negocial, existindo diferentes níveis e tipos de vulnerabilidade, mas sempre presente nas 

relações de consumo, seja pela presunção constitucional, seja pela complexidade dos 

contratos bancários em termos de tecnicidade ou deficiência de informação. Nesse 

sentido, “as limitações naturais do consumidor, que podem ser visualizadas sob o 

aspecto de fraqueza ou da ignorância, são traços de sua reconhecida vulnerabilidade 

no mercado de consumo” (Schmitt & Barbosa, 2010, p. 104).  

Com isso, a observância e o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor, constante do artigo 4º, I, do CDC15, principalmente daqueles contratantes 

de operações de crédito e que, por isso, encontram-se superendividados, se mostra 

imprescindível para que seja outorgada a devida proteção estatal.  

d) A classificação dos superendividados 

O superendividamento possui origens distintas de acordo com a situação em 

que o consumidor se encontra, as quais caracterizam o subtipo de superendividados, 

levando-se em consideração a concorrência do próprio consumidor na condução de si 

mesmo em sua vida econômica. Em outras palavras, afirma-se que os subtipos de 

superendividamento estão intrinsicamente ligados aos fatos que levaram o consumidor a 

este fenômeno, e que são analisados de acordo com as sua conduta. 

                                                             
15

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo. 
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Maria Manuel Leitão Marques (2000), a partir da análise da jurisprudência 

francesa e das atividades preparatórias da Lei Neiertz16, elaborou a classificação dos 

subtipos de superendividados, a qual se bifurca entre ativos (conscientes e 

inconscientes), que adquirem dívidas superiores a seus recursos financeiros 

voluntariamente; e passivos, os quais se encontram em estado de superendividamento 

por fatores alheios a suas vontades e previsões, devido aos acidentes da vida.  

d.1) O superendividado ativo consciente  

O superendividamento ativo consciente é aquele no qual o consumidor 

contrai dívidas conscientemente, com o intuito de não adimplir com as suas obrigações, 

haja vista que os credores não obterão êxito ao executá-lo. Como tal conduta é pautada 

pela má-fé, porque o consumidor agiu com reserva mental no sentido de não adimplir 

suas obrigações, a tutela estatal de prevenção e tratamento do superendividamento se 

torna incabível (Neto, 2009). 

Já que o superendividamento possui como pressuposto fundamental a boa-fé 

do consumidor, veda-se a esta tipo de consumidor superendividado os benefícios 

provenientes do tratamento e prevenção do fenômeno, desde que comprovada a má-fé. 

 Muito embora ele não seja digno de tal proteção, ele ainda encaixa-se na 

hipótese de superendividamento, levando-se em consideração que seus débitos são 

maiores que seus créditos – o que prejudica sobremaneira sua dignidade. Por esta razão, 

mantem-se apenas para fins de classificação este subtipo de superendividado. 

d.2) O superendividado ativo inconsciente  

É a imprudência e a impulsividade do consumo que marca este subtipo, 

diferenciando-o dos outros; neste caso, o superendividamento se dá pela má avaliação 

do consumidor de seu orçamento, prescindindo de qualquer fato superveniente que afete 

seu patrimônio e suas possibilidades de pagamento. É importante frisar que aqui não há 

a má-fé, isto é, o consumidor não teve intenção de obter vantagens ilícitas sobre o 

credor, mas sim agiu inconsequentemente (Neto, 2009). 

                                                             
16

 A preocupação contemporânea com o consumidor superendividado tem origem mais conhecida no 

direito francês, com a Lei 89-1010, de 31.12.1989, chamada de Lei Neiertz. (Paisant, 2011). 



27 
 

Isto ocorre porque ao consumidor é sempre imposto, seja através de 

publicidade, seja pelo próprio impulso da sociedade de hiperconsumo, o desejo de 

desfrutar de um nível social e econômico mais alto, mesmo que não seja a sua realidade 

(Kirchner, 2007).   

No que toca à proteção estatal proveniente da situação de 

superendividamento, a jurisprudência estrangeira ainda não está pacificada a respeito do 

deferimento ou não dos benefícios. Logo, percebe-se que a discricionariedade do 

magistrado reina nas hipóteses de superendividamento ativo inconsciente, pois precisa-

se analisar cada caso, não existindo parâmetros nem julgados o suficientes para balizar 

um conduta padronizada dos juízes.  

Muito embora não haja consenso a respeito do merecimento dos benefícios 

advindos do tratamento e prevenção do superendividamento aos superendividados 

ativos inconscientes, André Perin Schmidt Neto afirma que o consumidor, em sua 

vulnerabilidade, deve ter garantido o seu direito ao tratamento, pois, mesmo que aja 

com imprudência, o faz devido aos impulsos de consumo oriundos do próprio 

fornecedor de crédito (Neto, 2009, p. 22). 

d.3) O superendividado passivo  

Exponencia-se neste conceito os “acidentes da vida”17 para a caracterização 

deste subtipo de superendividamento, que são fatores externos e alheios à vontade e à 

conduta do consumidor, mas que alteram sobremaneira desfavoravelmente sua 

conjuntura financeira e de seu núcleo familiar.   

Em outras palavras, “o consumidor sofre mais com uma insuficiência 

financeira de recursos do que com um excesso de dívidas” (Neto, 2009, p. 26), 

significando que não foi inconsequência do consumidor ou falta de planejamento 

orçamentário, mas sim uma mudança na conjuntura econômica social. 

Márcio Mello Casado preleciona que também pode ser hipótese de 

superendividamento passivo quando há ação intencional dos fornecedores de crédito de 

                                                             
17

 São exemplos de acidente da vida morte, desemprego, nascimento de uma criança, doenças, 

incapacidade para o trabalho; importante salientar que o consumidor é sempre muito otimista com o seu 

futuro. Isto, aliado com a economia de pouca poupança, contribuiu enormemente ao superendividamento. 
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auferir maior lucratividade, ou seja, que pode ser gerado se o credor romper em alguma 

hipótese a justa expectativa do credor, por meio de ilícitos e práticas abusivas (Casado, 

2000).  

A vulnerabilidade do consumidor vê-se extremada neste subtipo de 

superendividamento: com capacidade praticamente nula de quitação de seus débitos, 

não se observa alternativa a não ser contratar novamente a crédito e, em momento de 

necessidade, o consumidor acaba por aceitar qualquer taxa de juros e quaisquer 

condições excessivamente onerosas, principalmente se já estiver em cadastros de 

proteção ao crédito. 

O sistema mostra-se, então, perverso, uma vez que os consumidores 

passaram a trabalhar somente para pagar os juros dos empréstimos contraídos e de 

demais operações financeiras e creditícias, de modo que o montante principal raramente 

é diminuído.  

Para as instituições financeiras, por outro lado, essa situação é vista como 

bom investimento, porquanto seja formado um cativo devedor a juros exorbitantes. 

Contudo, ante a impossibilidade de pagamento e por já encontrar-se com endividamento 

excessivo, a concessão de crédito interrompe-se abruptamente – atitude essa que 

também infringe a boa-fé.  

Para Márcio Mello Casado, não se pode perder de vista que a conduta de 

conceder crédito, por meio de sucessivas operações e, de repente, “fechar a torneira”, 

logo quando o cliente atinge o maior grau de catividade, constitui-se em infração ao 

princípio de boa-fé (Casado, 2000). 

Para o direito francês, a tutela do superendividado passivo estabeleceu-se 

com a Lei de 29 de julho de 1998, que veio combater as exclusões do 

superendividamento, em virtude da mudança de sua natureza. Antes, o subtipo de 

superendividamento que preponderava em terras francas era o ativo, regulado pela Lei 

Neiertz. Atualmente, o subtipo predominante é o passivo, cujas características 

sistêmicas preocuparam os legisladores que elaboraram lei específica sobre o tema 

(Costa, 2002).  

Como visto, o superendividamento na Europa, a exemplo da França, e 

também no Brasil, encontra sustentação nas perspectivas de Zygmunt Bauman e Gilles 
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Lipovetski, no sentido de que não há o consumo para a satisfação das necessidades, mas 

sim um consumismo exacerbado ou um hiperconsumo. 

De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma 
ocupação dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo 

da sociedade. Para que uma sociedade adquira esse atributo, a capacidade 

profundamente individual de querer, desejar e almejar deve ser, tal como a 

capacidade de trabalho na sociedade de produtores, destacada (“alienada”) 

dos indivíduos e reciclada/reificada numa força externa que coloca a 

“sociedade de consumidores” em movimento e a mantem em curso como 

uma forma específica de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo 

estabelece parâmetros específicos para as estratégias individuais de vida que 

são eficazes e manipula as probabilidades de escolha e conduta individuais. 

(Bauman, 2008, p. 41) 

Todo este contexto levou os consumidores ao superendividamento através 

da “mitigação do Estado de bem-estar social, gerando uma instabilidade econômica 

que sujeita os indivíduos a mudanças financeiras repentinas e não amparadas pelo 

Estado” (Langer, 2010, p. 28), o que, por si só, já justificaria a prevenção e proteção do 

superendividado nos ordenamentos jurídicos. 
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II. OS ASPECTOS JURÍDICOS DO SUPERENDIVIDAMENTO 

A concessão desmedida e sem proteção do crédito, o déficit informacional e 

o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor tem ocasionado recorrentemente a 

sua falência. O fato de não haver legislação no Brasil que previna e trate tal fenômeno, 

tem levado milhares de pessoas ao superendividamento, que precisam de tutela estatal 

para que consigam curar a sua saúde financeira e seu poder de consumo, não sendo 

excluídos, dessa maneira, do mercado.  

Destarte, com intuito de atingir todas as classes sociais sem distinção, as 

instituições financeiras, bem como os demais agentes do mercado, se utilizam de 

marketing e de publicidade agressiva, fazendo com que os consumidores criem falsas 

necessidades, apelando para o emocional, e não para o racional, a fim de que o 

consentimento e a reflexão se tornem deficitárias. 

Neste sentido, Schmidt Neto afirma que: 

A relação agressiva, irracional da sociedade e o indivíduo buscando realizar-

se, levam a práticas que exaltem o bela, o lúdico, o prazeroso. O 

comportamento impulsivo atinge a todos os cidadãos, mesmos os 

consumidores mais letrados, com alta formação que, supõe-se, não tão 

facilmente ludibriáveis, mas ainda assim são pegos pelas armadilhas do 

marketing que cria necessidades e manipula as formas de demonstração de 

poder dos consumidores, levando-os a crer que serão admirados e 

considerados bem sucedidos, bonitos ou felizes, se possuírem determinado 
produto. Exemplo desta publicidade está justamente nas instituições de 

fornecimento de crédito que captam clientes por meio da demonstração de 

confiança, personalismo e segurança e, por isso, geralmente veiculam 

informes publicitários com conteúdo emocional e não racional de 

comportamento do consumidor. (Neto, 2009, p. 23). 

Neste contexto de estímulo ao desnecessário, ao hiperconsumo e da criação 

de uma economia de consumo movida predominantemente através do crédito, a situação 

de superendividamento ganhou espaço no mundo todo. Clarissa Costa de Lima já 

constatou que a globalização e os avanços tecnológicos, que aumentaram enormemente 

a oferta de produtos financeiros, disponíveis em grande variedade aos consumidores, 

tornam cada vez mais imperiosa a necessidade de proteger os consumidores através de 

uma regulação efetiva, positiva e preventiva (Lima, 2010) 

O fenômeno do superendividamento, como se postula, é danoso não 

somente ao consumidor em si, mas para toda a sociedade, porque impacta na economia 

e afeta a sociedade como um todo.  



31 
 

Tendo em vista que o consumidor deixou de ter um papel secundário para 

possuir um papel primário na economia capitalista pós-moderna, tem-se que o 

consumidor tem o direito de ser prevenido e protegido contra esta situação, ainda mais 

quando reconhecida a sua vulnerabilidade frente a tantos instrumentos e apelos dos 

fornecedores, no sentido de incentivá-los aos benefícios do crédito e, ao mesmo tempo, 

ludibria-los dos malefícios que este mesmo produto trará, se feito de maneira 

irresponsável.  

Atender de maneira privilegiada os superendividados não é uma espécie de 

clemência estatal que sobrepesa a condição do consumidor em detrimento do 

fornecedor. Antes, mostra-se uma necessidade a correta e justa tutela do Estado para 

prevenir e tratar o superendividamento, haja vista os impactos que esse fenômeno traz 

ao indivíduo e à coletividade, colocando em xeque a dignidade da pessoa humana.  

Diante de tal constatação, evidente é a necessidade de regulamentação do 

superendividamento por parte do poder público em suas diferentes esferas – 

administrativa, legislativa e judiciária – para que não haja marginalização dos 

consumidores pessoas físicas de boa-fé e também, holisticamente, para que não haja 

violação aos direitos humanos. 

a) A (falta de) regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro 

Como o fenômeno do superendividamento é relativamente novo na 

sociedade brasileira, não há formas de proteção e de tratamento específicas consagradas 

no Código de Defesa do Consumidor, haja vista tenha sido elaborado há mais de vinte 

anos. 

Levando-se isso em consideração, estudiosos sobre o tema afirmam que é 

latente a criação de uma lei especial que tutele justamente o superendividamento nas 

suas mais diversas formas, muito porque o instituto da insolvência civil mostra-se 

inepto a tratar do problema. 

Daí por que entendemos que a criação de tutela legal específica sobre as 

situações de superendividamento, possivelmente, a exemplo da lei francesa, 

pode sinalizar o início do tratamento desse fenômeno em nosso ordenamento 

jurídico. Mais, considerando o futuro incerto acerca da elaboração legislativa 

para a tutela pretendida, passamos a investigar cientificamente soluções 
capazes de impedir a “morte civil” do consumidor advindo do 

superendividamento e, por conseguinte, o prejuízo ocasionado ao mercado 
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pela exclusão de um dos partícipes determinantes da circulação de riquezas 

(Lima & Bertoncello, 2010, p. 207). 

Corroborando este entendimento, Claudia Lima Marques ensina: 

Em resumo, muitos avanços foram conseguidos nestes 15 anos de 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor, mas uma lei especial 
poderia dar maior clareza sobre o assunto. [...] “Constatamos que a lei 

(Código de Defesa do Consumidor) não menciona aspectos importantes para 

as relações de crédito, como a imposição de um prazo de reflexão, ou a 

declaração expressa do vínculo entre o contrato de consumo principal e o 

contrato acessório de crédito, assim como o regime especial para o 

superendividamento e para a exigência de garantias pessoais superiores as 

possíveis para aquele determinado consumidor”. O Código de defesa do 

consumidor é, efetivamente, tímido no tema, e uma lei específica viria 

preencher esta lacuna. (Marques C. L., 2006, p. 288). 

Nesta seara, o Superior Tribunal de Justiça não contribuiu para a construção 

da jurisprudência que garantisse a profilaxia do superendividamento com os 

instrumentos existentes incipientes do CDC, de forma a tutelar de maneira justa e 

correta esses consumidores que se encontram à beira da „morte civil‟, levando-os à  

exclusão da sociedade de consumo. Assim, “a interpretação construtiva do Código de 

Defesa do Consumidor no futuro não está mais assegurada” (Marques, 2006, op. cit.). 

Tanto é assim que o Egrégio STJ possui, pelo menos, dez súmulas18 em 

favor dos fornecedores contra apenas sete19 de entendimento favorável aos 

                                                             
18

 Súmula 283: As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, 

os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Súmula 284: A 

purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos pelo menos 40% 

(quarenta por cento) do valor financiado. Súmula 285: Nos contratos bancários posteriores ao Código de 
Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) 

pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 293: A 

cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento 

mercantil. Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, 

calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. 

Súmula 295: A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, 

desde que pactuada. Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de 

permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 299: É admissível a ação monitória fundada 

em cheque prescrito. Súmula 300: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato 

de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. 
19

 Súmula 281: A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa. 

Súmula 285: Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa 

moratória nele prevista. Súmula 286: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não 

impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287: A 

Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos 

contratos bancários. Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras. Súmula 304: É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o 

encargo de depositário judicial. Súmula 308: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 
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consumidores. Reconhecida a postura do Tribunal que, em muitas vezes, vai de 

encontro aos interesses do consumidor, bem como a ineficácia do Código de Defesa do 

Consumidor para tratar de maneira eficaz e plena este fenômeno, cristalina é a 

necessidade para a elaboração de uma nova lei especial, a fim de garantir a prevenção e 

o tratamento do superendividamento. 

Poder-se-ia pensar que no direito brasileiro existe para tratar o 

superendividamento o processo de insolvência civil, prevista no Código de Processo 

Civil, que se caracteriza quando o indivíduo possui mais dívidas do que bens para 

adimpli-las. 

Tal instituto, no entanto, não é eficaz para combater o superendividamento 

devido a sua natureza predominantemente processual e que não leva em consideração a 

massificação do crédito e os aspectos sociais envolvidos no fenômeno.  

a.1) A inadequação do processo de insolvência civil para a prevenção e 

o tratamento do superendividamento  

O instituto de insolvência civil encontra-se disposto no artigo 748 e 

seguintes do Código de Processo Civil, cuja procedimentalidade é denominada 

„execução do devedor insolvente por quantia certa‟. 

Note-se que no dispositivo em comento não se fala em consumidor 

propriamente, mas sim a qualquer devedor em estado de insolvência que possua dívidas 

à maior que suas receitas. Nesse sentido, percebe-se a essência individualista presente 

no Código de Processo civil, cuja preocupação reside no indivíduo (Pereira, 2006), o 

que contrapõe a posição das leis especiais em defesa do consumidor, que, antes de 

prevenir e tratar dos abusos cometidos contra esses vulneráveis, interessa-se pelo 

impacto das ações dos fornecedores em toda a sociedade, inclusive em esfera 

econômica.  

                                                                                                                                                                                   
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os 

adquirentes do imóvel. 
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Este procedimento, regido pelo artigo 76020 do CPC, exige que o devedor 

demonstre em juízo as causas que levaram a sua insolvência – o que revela fortemente a 

ideia de culpa que está encrustada no senso comum ao devedor. Não havendo culpa, 

contudo, desde que haja anuência dos credores, o devedor poderá solicitar ao juízo  uma 

pensão, como prescrito no artigo 78521 da lei processual. 

Em sequencia, comunicam-se os credores, procedendo à liquidação dos bens 

do devedor até que se quitem os débitos; não sendo suficiente o patrimônio liquidado, 

continua obrigado o devedor aos débitos até que decorra o prazo prescricional de cinco 

anos, nos termos do artigo 77422 do mesmo código.  

Mister salientar que, aqui, diferentemente da abordagem concedida pelo 

superendividamento, o procedimento é realizado “no exclusivo interesse do credor, e o 

devedor insolvente se encontra em situação de verdadeira sujeição” (Pereira, 2006, p. 

174).  

Não se procura descobrir as razões pelas quais a pessoa física de boa-fé 

encontra-se em estado de endividamento excessivo, mas sim se busca a satisfação dos 

credores, não importante de tal maneira a dignidade da pessoa humana, tampouco 

levando em consideração a marginalização que provocará a tal pessoa. 

Diante da finalidade única de liquidar o patrimônio penhorável do devedor 

para a satisfação de débitos pendentes, sem estimar a pessoa do devedor (Neto, 2009), 

muito menos por buscar prevenção e tratamento dos problemas sociais relacionados ao 

superendividamento, conclui-se que o sistema da insolvência civil não é suficiente nem 

eficaz contra este fenômeno, que já é tratado de forma correta no direito comparado 

(Bertoncello & Lima, 2010).  

De acordo com José Reinaldo da Lima Lopes: 

                                                             
20

 Art. 760. A petição, dirigida ao juiz da comarca em que o devedor tem o seu domicílio, conterá: I - a 

relação nominal de todos os credores, com a indicação do domicílio de cada um, bem como da 

importância e da natureza dos respectivos créditos; II - a individuação de todos os bens, com a estimativa 
do valor de cada um; III - o relatório do estado patrimonial, com a exposição das causas que 

determinaram a insolvência. 
21

 Art. 785. O devedor, que caiu em estado de insolvência sem culpa sua, pode requerer ao juiz, se a 

massa o comportar, que lhe arbitre uma pensão, até a alienação dos bens. Ouvidos os credores, o juiz 

decidirá. 
22

 Art. 774. Liquidada a massa sem que tenha sido efetuado o pagamento integral a todos os credores, o 

devedor insolvente continua obrigado pelo saldo. 
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No Brasil, todos sabemos que a insolvência civil inexiste na prática. É 

preciso investigar por que ela não funcionou nunca. Certamente os custos, os 

tempos da justiça comum tornam-a totalmente ineficaz. Alguém que se 

aventure a requerer uma insolvência, estará enredado nas malhas da justiça 

por 10, 15 anos de sua vida ativa, sem poder realizar atos comezinhos da vida 

civil, sem poder administrar plenamente seu patrimônio. Se isso é assim, é 

preciso honestidade intelectual para reconhecer a inutilidade do instituto e 

ousar, com fundamento em pesquisas interdisciplinares, propor coisas novas. 

(Lopes, 2006, pp. 8-9) . 

Com efeito, lançando mão da ineficiência tanto econômica, quanto sócio-

jurídica do instituto da insolvência civil, buscou-se, principalmente com base no direito 

comparado, em especial o francês, a correta prevenção e o justo tratamento aos 

superendividados, trazendo doutrina e elaborando um projeto de lei que visa a 

regulamentar tal assunto de tamanha importância em nossa sociedade. 

b) A contribuição do Direito Comparado para prevenção e tratamento do 

superendividamento 

A falta de regulamentação específica com relação ao superendividamento 

faz com que o instituto da insolvência civil seja aplicado aos casos de endividamento 

excessivo das pessoas físicas de boa-fé.  Dada a sua insuficiência para efetivamente 

tratar o fenômeno do superendividamento, faz-se necessário a busca de novas soluções. 

É no direito alienígena, especialmente no direito norte-americano e no 

direito francês, que as melhores e mais compatíveis soluções para o problema do 

superendividamento se encontram.  

Estuda-se, desta maneira, a legislação dos Estados Unidos e da França para 

que o Brasil consiga desenvolver em seu ordenamento jurídico mecanismos 

semelhantes, mas adaptados, a fim de prevenir e tratar esse fenômeno social que está 

presente em nossa sociedade e a aflige como um todo. 

Clarissa Costa de Lima é firme, em relação ao direito comparado, ao 

afirmar: 

A doutrina estrangeira é pacífica ao admitir que o fenômeno do 

superendividamento extrapola a esfera jurídica, apresentando sérios reflexos 

econômicos, sociais e familiares com custo inestimável para toda a 

sociedade, de modo que não mais se questiona a importância de se adotar 

medidas de prevenção e tratamento. (Lima, 2010, p. 211) 

O sistema jurídico brasileiro, por sua vez, não possui ainda regramento 

específico para o fenômeno do superendividamento, se valendo da lógica do direito 
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comparado francês precipuamente ao direito americano, haja vista a importância da 

informação e do sentimento de cooperação percebido como meio mais eficaz de 

solução. 

b.1) A experiência norte-americana e a fresh start policy 

O fenômeno do superendividamento começou a ganhar força nos Estados 

Unidos da América no século XX, quando houve forte política de incentivo ao consumo 

por meio da concessão e liberalização do crédito e pela publicidade.  

O resultado dessa conjuntura foi o forjamento da nova mentalidade 

consumista, que busca somente os benefícios imediatos do crédito, sem a análise 

posterior do seu impacto na vida econômica do núcleo familiar (Kilborn, 2006). Com 

efeito, constatou-se na sociedade o superendividamento, como consequência da oferta 

desmedida e irresponsável de crédito e a falta de preparação por parte do consumidor.  

O fenômeno do superendividamento, nos Estados Unidos, é encarado como 

um problema social e econômico crônico proveniente do mercado financeiro, combatido 

através da fresh start policy23, cuja principal característica é no sentido de que a 

responsabilidade do consumidor limitar-se-á liquidação de seus bens (com atuação ou 

homologação judicial), com o perdão do valor exorbitante, para que assim se permita o 

retorno do consumidor ao mercado de consumo o mais breve possível, para evitar a 

marginalização.  

Não obstante a prevalência desse pensamento na legislação americana, 

observa-se que os americanos têm adotado o pensamento europeu, no sentido da 

reeducação do consumidor através da elaboração de um plano de quitação de dívidas.  

Tal diferença de posicionamento, condicionada às próprias condições do 

devedor, levou à criação de dois tratamentos distintos ao superendividamento em seu 

código de falências – Bankruptcy Code.  

 

                                                             
23

 Pela fresh start policy, o endividamento excessivo não é encarado de forma negativa, mas como uma 

consequência de uma falha cometida pelo consumidor, que deve ser perdoada e reparada pela sociedade, 

abrindo-se para ele uma oportunidade de recomeço.  
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b.1.1) O procedimento do Capítulo 7 do Bankruptcy Code 

O primeiro encontra-se no capítulo 724, referente à liquidação, o qual o 

consumidor poderá requerer ao tribunal a liquidação de seus ativos apurados, dando 

quitação das dívidas que também não estejam cobertas por garantias pessoais ou reais 

(Pereira, 2006).  

O procedimento elencado neste capítulo pode ser iniciado pelo devedor ou 

pelo credor, desde que comprovem a impontualidade no adimplemento das obrigações 

contraídas e pode ser aplicável a pessoas tanto físicas quanto jurídicas (Marques & Et 

al, 2000). Aqui, refere-se às pessoas físicas que não possuem rendimentos fixos, de 

forma que não podem se comprometer com um plano de recuperação com pagamentos 

futuros.  

Tem início o procedimento de falência americano com a entrega de um 

formulário com as informações sobre os bens e as dívidas do devedor, o que tem o 

condão de suspender imediatamente as execuções movidas contra o consumidor à beira 

da falência.  

Há um prazo de vinte a quarenta dias para que seja realizada a reunião entre 

credores e devedor, com a figura do administrador da falência – trustee – semelhante ao 

administrador da massa falida no Brasil, oportunidade em que será feita a avaliação 

acerca da condição, ou não, de insolvência do consumidor. É nesse mesmo momento 

em que o falido será informado sobre o procedimento, que poderá ser remetido ao 

procedimento do capítulo 13 ou até mesmo indeferido, caso seja constatada a 

possibilidade de pagamento das dívidas com rendimentos futuros. 

Na hipótese de o procedimento regido pelo capítulo 7 ser mantido, inicia-se 

a fase de liquidação, a qual o trustee encarrega-se de vender os bens penhoráveis e 

recuperar os bens e créditos indevidamente retirados do patrimônio do devedor, para 

que se salde os débitos que não estão cobertos por garantia. 

Após de liquidados os bens e da repartição do valor obtido entre os credores 

sem garantia, o devedor ficará desonerado das dívidas remanescentes, permanecendo 

                                                             
24

 EUA, Governo Federal. Liquidation Under the Bankruptcy Code. Disponível em: 

<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter7.aspx>. Acesso em: 14 

nov. 2013. 
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somente as de caráter imperdoável – alimentos, multas, determinados impostos. Nesse 

caso, como se fala de pessoa física, o perdão das dívidas só poderá ser imposto caso não 

tenha requerido o procedimento de falência nos 6 anos anteriores ou tenha agido de boa-

fé, não violando as regras do tribunal (Marques & Et al, 2000) Cumpre salientar que o 

perdão das dívidas não se aplica, contudo, às pessoas jurídicas. 

O procedimento de liquidação do passivo tem duração média de quatro 

meses e, ao final, é concedido ao devedor o recomeço – fresh start – e os rendimentos 

futuros do ex-falido não serão onerados para o pagamento das dívidas que, por ventura, 

não tenham sido pagas. 

b.1.2) O procedimento do Capítulo 13 do Bankruptcy Code 

O segundo, previsto no capítulo 1325, trata sobre o ajustamento das dívidas, 

no qual o consumidor oferece ao tribunal um plano para a quitação de débitos. Se 

aceito, ao final do processo o consumidor receberá a liberação das dívidas ali previstas. 

Se não conseguir cumprir com o plano, poderá solicitar a eliminação de suas dívidas 

que não estejam cobertas por nenhum tipo de garantia. 

Diferentemente do capítulo 7, o procedimento do capítulo 13 é previsto para 

pessoas físicas com rendimentos regulares e que não precisarão liquidar seus bens. 

Aqui, poderá somente ser iniciado pelo devedor (Marques & Et al, 2000), e a utilização 

do procedimento previsto está condicionada à vantagem proporcionada aos credores, 

devendo ser ou igual ou superior a que teriam se o devedor se valesse da liquidação de 

seu passivo. 

Da mesma maneira que na liquidação, o formulário apresentado tem o efeito 

suspensivo sobre as execuções que tramitam em desfavor do devedor. A partir de 15 

dias após a entrega de tal documento, o próprio devedor deverá propor o plano de 

pagamento e, após 20 a 50 dias será marcada um reunião entre os componentes 

(credores, devedores e o trustee), para que as partes cheguem a um consenso sobre a 

situação do endividado. Nessa etapa, os credores podem apresentar reclamações e 

discordâncias, que serão enviadas ao tribunal. 

                                                             
25

 EUA, Governo Federal. Liquidation Under the Bankruptcy Code. Disponível em: <http:// 

http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter13.aspx>. Acesso em: 14 

nov. 2013. 
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Após decisão sobre as reclamações, o tribunal homologará o plano, que terá 

como condições (i) a durabilidade máxima de 3 anos, excepcionalmente prorrogável por 

mais 2 anos; (ii) o pagamento integral dos créditos com garantias e tratamento idêntico 

aos da mesma categoria; e (iii) estar de acordo com os rendimentos do devedor, 

preservando-lhe e a sua família o mínimo existencial. Poderá, inclusive, haver o perdão 

de dívidas não perdoáveis no procedimento da liquidação.  

Caso o tribunal discorde do plano e indefira-o, o devedor poderá modificá-

lo e sujeitá-lo a nova análise ou requerer a conversão ao procedimento previsto pelo 

capítulo 7, se não tiver condições de pagar suas dívidas através de um plano de 

pagamento. Na hipótese de nova apresentação e, da mesma forma, rejeição pelo 

tribunal, o administrador permanecerá com os fundos para os custos de administração 

da falência e o restante será devolvido ao devedor. 

Na execução do plano, o administrador distribuirá os fundos aos credores 

em consonância com o ajustado no acrdo e o devedor não poderá recorrer a nenhuma 

forma de concessão de crédito sem que haja autorização do administrador. Ainda, nesta 

etapa, se o requerente não conseguir cumprir com o plano em virtude de circunstâncias 

excepcionais – acidentes da vida – e os credores já tiverem recebido o valor que 

receberiam se tivesse sido adotado o procedimento de liquidação, e se não for possível a 

converção daquele neste, pela ausência de bens, a lei permite ao “recuperando” pleitear 

o hardship discharge26. 

Se, por qualquer outro motivo, o devedor não consiga cumprir com o plano, 

ele poderá pleitear perante o tribunal a sua alteração, que também poderá ser proposto 

pelo administrador ou qualquer dos credores que sejam prejudicados. Assim, modificar-

se-ão os prazos de pagamento e/ou suprimidas dívidas, dependendo do montante 

recebido pelos credores. 

Devido a essa forte política de perdão de dívidas (debtor friendly law), os 

procedimentos de liquidação cresceram exponencialmente na conjuntura da sociedade 

pós-moderna. Desta maneira, os credores começaram a pressionar o governo americano 

para tornar o procedimento previsto no capítulo 7 menos atrativo ao devedor.  

                                                             
26

 O termo hardship discharge significa o perdão das dívidas remanescentes, de acordo com a leitura do § 

1328 (b) do Bankruptcy Code. 
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Com efeito, em 2005 tomou lugar uma reforma na lei de falências, com a 

Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act, ato pelo qual foram 

implantadas alterações na política de perdão de dívidas, de forma a diminuir as isenções 

e restringir os bens impenhoráveis. No mesmo compasso, a abertura do procedimento 

ficou atrelada a um mens test27, na tentativa de fomentar uma política voltada a 

reeducação do devedor. 

Cumpre destacar que não há previsão legal que condicione a tutela estatal ao 

consumidor de boa-fé, fazendo com que devedores de má-fé e fraudadores oportunistas 

se utilizassem do procedimento que deveria tutelar os consumidores de boa-fé, de 

modo, inclusive, a estimular o superendividamento. 

b.2) A experiência francesa e o modelo de reeducação  

O Code de la Consommation dedica dois capítulos para tratar do crédito ao 

consumo, delimitando inicialmente quem são as partes – o credor e o tomador do 

crédito. Para os franco-juristas o credor é a pessoa que concede empréstimos, contratos 

ou créditos, não estando restritos a instituições financeiras. Por outro lado, tomador é o 

consumidor que está no outro polo da relação, desde que não utilizado o crédito para 

fins profissionais. 

Diferentemente do que foi observado nos Estados Unidos, o sistema de 

prevenção e tratamento do superendividamento entende que esse fenômeno social é uma 

falha conjunta tanto sistema capitalista quanto do consumidor. Para tanto, predomina o 

modelo da reeducação financeira, que consiste na administração das dívidas de maneira 

global, através de sua renegociação e com o perdão em última instância (Kirchner, 

2007).  

Relativamente à prevenção, o ordenamento jurídico francês preocupou-se 

precipuamente com a qualidade da informação transmitida ao consumidor, devendo ser 

respeitada a autonomia da vontade do consumidor e o seu consentimento, desde a 

publicidade, até a perfectibilização do negócio jurídico. 

                                                             
27

 Trata-se de uma avaliação sobre a capacidade de solvabilidade do devedor para constatar a sua 

possibilidade de pagamento dos débitos. 
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Nesse sentido, o código consumerista da França prevê que, nos casos de 

publicidade que envolva crédito ao consumo, toda a informação deve ser clara e precisa, 

principalmente no que toca à identidade do credor, a natureza, o objeto, a duração da 

operação, o custo total do crédito, as taxas envolvidas e o montante dos pagamentos por 

prestação; tudo para que o consumidor possa refletir sobre o produto que está 

adquirindo.  

Salienta-se desde já a preocupação da legislação francesa com o real e 

preocupante fenômeno do superendividamento. Ao regular a publicidade e a qualidade 

da informação, busca prevenir um dos fatores que contribuem para a formação do 

superendividamento: o déficit informacional que a parte mais vulnerável – entenda-se o 

consumidor – possui frente a uma instituição financeira, no sentido de formar um 

consentimento livre de vícios.  

Outro aspecto preventivo é o direito de retratação previsto no código, que 

permite ao tomador analisar a pertinência da operação de crédito por sete dias (período 

de reflexão), a fim de que não comprometa a vida financeira do consumidor.  

Quando a prevenção ao superendividamento não é suficiente, a legislação 

francesa prima pela preservação da existência digna do consumidor-tomador, de forma a 

evitar a exclusão social deste indivíduo.  

O instituto do reste à vivre28, nesse sentido, reserva ao consumidor uma 

parte de seu orçamento a fim de garantir uma subsistência digna, não deixando com que 

o acordo de pagamento de dívidas ocupe todo o orçamento daquele indivíduo, tampouco 

de seu núcleo familiar, para que lhe seja preservado o mínimo existencial.  

Para o tratamento do superendividamento, o modelo francês duas três fases 

distintas: (i) extrajudicial, através de uma comissão que faz uma relação das dívidas do 

consumidor e produz um plano de pagamento, passando pela negociação com os 

fornecedores e (ii) judicial, que homologa e monitora o adimplemento do plano perante 

o juízo. 

                                                             
28

 Trata-se do mínimo existencial e foi alvo de preocupação dos legisladores franceses que, em 1988, 

através do artigo 331-2 do Code de la Consommation, introduziu algumas novas modificações no sistema 

de tratamento do superendividamento, vez que acreditava que a aplicação das medidas de reestruturação 

do passivo não poderia retirar do devedor seu meio de subsistência. Ademais, constatou-se que, se uma 

pessoa ou um lar não possuísse um mínimo vital, de modo a garantir ao devedor recursos para as despesas 

da vida cotidiana, sua recuperação financeira e a possibilidade de honrar suas dívidas era improvável.  
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A questão do superendividamento encontra-se sedimentada nos tribunais e 

na doutrina francesa, muito porque a questão já vem sendo discutida e regulada desde a 

lei Neiertz, de 1989.  

Inesperadamente, a lei contribuiu ainda mais para o agravamento do 

superendividamento, pois, em apenas dez meses de seu vigor, o número de 

procedimentos registrados cresceu cerca de três vezes, podendo-se afirmar que a lei foi 

vítima de seu próprio sucesso (Paisant, 2006). 

Com efeito, a lei necessitava de modificações quanto à organização de 

jurisdição, devido à quantidade exacerbada de processos que sobrecarregou os juízes 

das execuções e acarretou morosidade dos procedimentos. Como solução, foi forjada a 

Lei de 08.02.1995, que impôs a fase administrativa obrigatoriamente: criaram-se, então, 

as Commissions de Surrendettement – Comissões de Superendividamento – em todos os 

departamentos da França, barrando a abertura dos procedimentos diretamente no Poder 

Judiciário.  

A realidade dos consumidores franceses, então, mudou: antes, o problema 

era o excesso de crédito, por consequencia, o superendividamento ativo. Depois, a 

realidade financeira do consumidor é que sofreu impactos, e a maioria dos 

consumidores eram de superendividados passivos, o que distoava da Lei de 1989 e de 

seu objeto que era regular o superendividamento ativo (Paisant, 2006).  

Nove anos após foi criada a Lei de 29.07.1998 para tentar solucionar o 

problema, reconhecendo que a luta contra as exclusões sociais era um imperativo 

nacional fundado na dignidade da pessoa humana. 

Tal Lei instituiu tratamento para casos de insolvência grave, através da 

concessão de benefícios como a garantia ao mínimo vital  - reste à vivre -, a moratória e 

a liquidação total ou parcial da dívida do devedor superendividado que permaneça 

insolvente mesmo após o período de suspensão.  

Em 2003, houve nova reforma legislativa sobre o assunto, com o escopo de 

proporcionar soluções para as diversas hipóteses de superendividamento que se 

solidificaram no cenário social da França. Após sucessivas alterações legislativas (2007, 

2008 e 2010), o procedimento é composto por duas fases obrigatórias, quais sejam a 

administrativa e a judicial. 
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b.2.1) A fase administrativa 

A fase administrativa obrigatória corre perante as Comissões de 

Superendividamento, que se caracterizam por ser instituições autônomas e 

desentralizadas, compostas por autoridades da Administração Pública29 e não sujeitas a 

hierarquicamente a outros órgãos estatais.  

O procedimento será iniciado exclusivamente por iniciativa do devedor, 

mediante apresentação de declaração detalhada com informações acerca do passivo 

versus ativo de seu patrimônio e a relação de credores. Feito isso, a Comissão analisará 

acerca da sua admissibilidade, com base nos requisitos legais, sempre observando a boa-

fé. Caso a declaração seja indeferida, o devedor poderá recorrer ao juiz de seu domicílio 

e, sendo deferida, os devedores poderão objetar tal preenchimento dos requisitos legais. 

Admitido o pedido, a Comissão analisará a saúde financeira do devedor, 

tendo competência para convocar credores, obter informações junto a autoridades 

públicas e instituições de crédito e demais dados que julgue serem necessários para que 

as iformações sejam as mais exatas possíveis. 

A partir da decisão da Comissão dos incidentes por parte dos credores, o 

tratamento será diferente a cada superendividado, conforme a situação constatada. Em 

outras palavras, o tratamento poderá sofrer modificações conforme (i) a capacidade de 

arcar com um plano de reestruturação do passivo – cabendo o plano de reestruturação 

amigável; (ii) a caracterização de insolvência remediável – cabendo recomendações 

extraordinárias ou moratória; ou (iii) a insolvência irremediável/notória – passível de 

restabelecimento pessoal. 

                                                             
29

 Art. L. 331-1 do Code de la Consommation:  Em cada departamento será criada, no mínimo, uma 

Comissão de Superendividamento dos particulares; Dita Comissão será composta pelo representante do 

Estado no departamento em questão, na qualidade de presidente; o tesoureiro-pagador geral, como vice-

presidente; e o diretor dos serviços fiscais. São fixadas por decreto as condições em que cada pessoas 
poderá ser representada por um só delegado. A comissão estará igualmente integrada, na qualidade de 

secretário, pelo representante local do Banco da França, assim como por outras personalidades designadas 

pelo representante do Estado no departamento, uma das quais será proposta pela Associação Francesa de 

Entidades de crédito e Empresas de Investimentos, a segunda sob proposta das associações familiares ou 

de consumidores. Será designado um suplente para cada uma das personalidades citadas segundo o 

procedimento. Tradução retirada do Anexo II do Caderno de Investigações Científicas, in MARQUES, 

Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; BERTONCELLO, Karen Danilevicz. Prevenção e Tratamento 

do Superendividamento: Caderno de Investigações Científicas. Brasília: DPDC/SDE, 2010. p. 165. 
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No primeiro caso, o qual o consumidor possui condições de arcar com o 

plano de reestruturação do passivo, exige-se por parte da Comissão esforços para fazer 

com que as partes entrem em acordo, conduzindo-os à conclusão de um plano 

convencional de recuperação para pagamento de dívidas.  

Caso aceito o acordo e elaborado o plano, ele deverá obedecer às condições 

impostas pelo artigo L331-6 do código consumerista francês30, bem como constará de 

seu modo de execução, com prazo máximo de dez anos. Finalizado o acordo, ele será 

assinado pelo prefeito, passando a ter força executória, prescindido do pito do juiz de 

execução.  

Contudo, restando inexitoso o acordo, a continuidade do procedimento 

dependerá de pedido expresso do devedor à Comissão para que ela envie ao juiz de 

execução recomendações sobre um plano de reestruturação do passivo, podendo tais 

recomendações dispor sobre diversos assuntos, inclusive sobre a duração do plano31. 

No segundo caso, em que o Comissão constata a insolvência de forma 

reversível, isto é, a falta de recursos ou bens penhoráveis que  permitam a quitação total 

ou parcial das dívidas através da reestruturação do passivo, ela mandará ao juiz de 

execução recomendações no sentido de susperder total ou parcialmente as dívidas 

(exceto alimentos) por um período máximo de dois anos32. Assim, a moratória é 

concedida no intuito de que, nesse prazo de dois anos, o devedor restabeleça sua 

situação financeira e consiga elaborar um plano de recuperação (Paisant, 2006).  

Após o prazo da moratória, far-se-á uma análise da situação financeira do 

devedor. Se o resultado for positivo, a Comissão  poderá propor um plano de 

reestruturação ao devedor. Por outro lado, caso o devedor permaneça insolvente, será 

elaborada recomendação de cunho especial, através da propositura da remissão parcial 

das dívidas em conjugação com um plano de recuperação.  

                                                             
30

 Artigo L.331-6 do Code de la Consommation: A função da Comissão consistirá em conciliar as partes 

com vistas à elaboração de um plano convencional de reestruturação aceito pelo devedor e seu principais 

credores. O plano poderá conter medidas de diferimento ou reescalonamento do pagamento das dívidas, 
de remissão das mesmas, de redução ou de supressão da taxa de juros, de consolidação, de criação ou de 

substituição de garantia. O plano pode subordinar estas medidas ao comprometimento pelo devedor de 

determinados atos tendentes a facilitar ou a garantir o pagamento da dívida. Ele pode, igualmente, ou 

subordinar à abstenção pelo devedor de atos suscetíveis de agravar sua situação de insolvência. O plano 

preverá as modalidades de sua execução. 
31

 Artigo L.331-7 do Code de la Consommation 
32

 Artigo L.331-7-1 do Code de la Consommation 
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De qualquer maneira, a concessão da moratória, bem como as 

recomendações propostas pela Comissão deverão ser obrigatoriamente enviadas ao juiz 

da execução, por somente ele possui competência para conferir-lhes exequibilidade. 

No terceiro e último caso, quando da insolvabilidade notória (ou 

irremediável) do devedor, por ser evidente a impossibilidade de reestruturação do 

passivo, o procedimento será o de restabelecimento pessoal33. Também se verifica essa 

hipótese quando a conjuntura financeira do devedor, durante a execução de plano já 

estabelecido, for alterada de maneira que ele torne-se insolvente irremediável. Deferido 

o pedido, passa-se ao procedimento de restabelecimento pessoal, podendo ser concedida 

a remissão total das dívidas, tramitando perante o juiz da execução. 

b.2.2) A fase judicial 

No insucesso do acordo na fase administrativa ou no caso em que a 

Comissão proponha a moratória ou medidas extraordinárias, elaborar-se-ão 

recomendações que serão apresentadas aos credores e ao devedor e será aberto às partes 

prazo de 15 dias para recorrer ao juiz da execução34 acerca de seu conteúdo e legalidade.  

Não havendo recursos, o juiz somente poderá conferir exequibilidade às 

medidas, sem poder alterá-las, salvo caso de ilegalidade. Havendo recursos, caberá ao 

juiz instruir normalmente o processo, lançando mão de recursos que lhe aprouver, a fim 

de avaliar a situação econômica do devedor, a validade e o montante da dívida etc. As 

partes, querendo, poderão requerer ao juízo ordem de execução provisória à totalidade 

ou não das medidas elencadas nas recomendações35. 

Em sede de sentença, poderá o juiz determinar o cumprimento das 

recomendações propostas pela Comissão ou alterá-las, especificando o plano de 

recuperação ou mesmo alterando a categoria do endividamento do devedor, com ampla 

discricionariedade de instrução e decisão.  

Se verificada a situação do consumidor como irremediavelmente 

comprometida (insolvência notória), o processo será também encaminhado pela 
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 Artigo L.331-7-2 do Code de la Consommation 
34

 Artigo L.332-2 do Code de la Consommation 
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Comissão ao juiz de execução, que, preliminarmente, verificará a boa-fé do devedor e a 

sua saúde econômica. Para tal, poderá ele obter todas as informações que julgue 

necessárias junto a instituições de crédito e bancos de dados, e, aprazado um mês, 

convocará as partes para uma audiência. 

Constatada a insolvência remediável, o devedor será remetido à fase 

administrativa para a elaboração de um plano de reestruturação do passivo. Em outra 

seara, caso seja constatada a irremediabilidade da situação, o juiz decidirá sobre as 

reclamações dos credores e declarará a liquidação do patrimônio pessoal do devedor, 

excluindo, no caso, os bens absolutamente impenhoráveis, os bens cuja venda seria 

desproporcional ao valor de mercado e os bens de uso essencial para o exercício da 

atividade profissional36, merecendo publicidade o procedimento a fim de formar uma 

execução coletiva37. 

Para a venda dos bens e a distribuição de seu produto, será nomeado um 

síndico, o qual distribuirá o produto de acordo com a preferência das garantias. Se o 

ativo for suficiente para a satisfação dos credores, o processo será encerrado. Caso não o 

seja e o devedor não disponha de outros bens, o juiz declarará encerrado o processo por 

falta de recursos, sendo suprimidas as dívidas remanescentes, com exceção de 

alimentos, multas penais etc.38.  

Calais-Auloy explica que, na França, o superendividamento é tratado de 

forma a renegociar as dívidas do devedor de boa-fé, para que seja evitada sua ruína 

absoluta e para que ele seja reinserido no mercado de consumo tão logo seja possível 

(Calais-Auloy & Temple, 2010). Vislumbra-se, dessa maneira, que na França busca-se a 

tutela dos consumidores em detrimento aos interesses dos fornecedores, haja vista as 

características de vulnerabilidade àqueles inerentes.  

c) As medidas de prevenção e tratamento propostas no Brasil 

As medidas preventivas ao superendividamento devem significar profundas 

mudanças comportamentais das instituições de crédito e também do consumidor, de 

forma a possibilitar a reflexão sobre a dimensão dos impactos do crédito em sua 

                                                             
36

 Artigo L.332-8 do Code de la Consommation 
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 Artigo L.332-7 do Code de la Consommation 
38

 Artigo L.332-9 do Code de la Consommation 
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capacidade econômica e do endividamento antes de contraí-lo, a fim de garantir a 

lealdade nas transações (Pereira, 2006). 

O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor abre a possibilidade aos 

fornecedores de criar mecanismos alternativos para a solução de conflitos na área 

consumerista. Essa autorregulação é o principal instrumento para a busca do equilíbrio e 

pela harmonização entre o consumidor-tomador e a instituição financeira. Nesta seara, 

as medidas preventivas buscam morada nos pactos e nos acordos que encontram 

respaldo legal nesta autorregulação possibilitada pelo referido artigo, para que haja 

composições justas para a prevenção do superendividamento. 

c.1) Controle das práticas abusivas de marketing e de publicidade 

A prática publicitária agressiva e desmedida é a principal arma das 

instituições creditícias na captação de clientes, a qual banalizou o crédito e estimulou os 

consumidores a adquiri-lo de maneira irresponsável, sem as devidas orientações e 

informações sobre esse produto e seus riscos. 

O anúncio de taxa de juros anunciada a zero por cento; o parcelamento 

exagerado, sem informar corretamente os juros e outros encargos inerentes a essa 

operação; o envio de cartões de crédito sem o prévio consentimento do consumidor; 

campanhas que dizem não consultarem cadastros restritivos de crédito e campanhas 

dirigidas especificamente aos hipervulneráveis39 com o intuito de aproveitarem-se dessa 

situação, são os exemplos mais comuns das práticas abusivas cometidas pelas 

instituições financeiras.  

Dessa maneira, percebe-se necessária a busca pelo equilíbrio entre a 

publicidade e o mercado de crédito responsável, através da correta e adequada 

informação ao consumidor, portanto prevenindo o superendividamento.  

Os fornecedores, dessa forma, devem incentivar a publicidade informativa e 

educativa do consumo de crédito, a fim de conscientizar os riscos e benefícios reais que 

                                                             
39

 Reconhecida a vulnerabilidade, os hipervulneráveis são aqueles que, em razão de sua especial 

condição, como idosos, crianças, deficientes mentais, analfabetos e semianalfabetos, pessoas sensíveis ao 

consumo de certos produtos etc., ficam ainda mais expostos a toda atividade desempenhada pelos 

fornecedores no mercado de consumo. 
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advém desse produto, ao invés de criar falsas necessidades e se utilizar de mecanismos 

falsos com o escopo de ludibriar o consumidor com relação à facilidade do crédito.  

A União Europeia entende ser esta uma medida pertinente ao 

superendividamento, que se consubstancia na Proposta de Diretiva do Parlamento e do 

Conselho Europeu, relativa ao crédito aos consumidores COM2002/0222, que visa 

proteger o consentimento dos consumidores por promover a boa-fé e a lealdade 

contratual.  

Nesse sentido, reside na proposta o controle da publicidade do crédito: a 

necessidade de informações básicas que demonstrem ao consumidor o exato produto a 

ser contratado; a oferta de crédito ser apresentada sempre por escrito, com informações 

detalhadas sobre a modalidade de crédito a ser contratada; o empréstimo responsável, 

por meio do dever de aconselhamento, possível pelo meio do levantamento de todas as 

informações financeiras do tomador (avaliação de solvabilidade) e a avaliação da forma 

contratual mais adequada à necessidade e à situação do consumidor (Pereira, 2006). 

Por certo, o Código de Defesa do Consumidor já apresenta normas relativas 

à publicidade abusiva, sem, contudo, visar à conscientização da sociedade. No caso, a 

infração aos princípios básicos que regem as relações de consumo continua a se 

perpetrar, nada adiantando controle publicitário se não chegar à essência do problema 

do crédito versus publicidade. 

As ideias da Diretiva são totalmente aplicáveis ao direito brasileiro, de 

forma a implementar uma rígida e rigorosa legislação no sentido de proteger o 

consumidor e conscientizá-lo sobre os riscos do crédito e do endividamento, para que 

assim não caia em superendividamento.  

c.2) Cumprimento do dever de informação 

Os problemas advindos da contratação do crédito são latentes na realidade 

brasileira. Apenas para elucidar, as regras do dever de informação não são respeitadas, 

desde a observância das taxas de juros até as penalidades ao consumidor aplicadas em 

caso de inadimplemento da obrigação, corroborando para a crise da confiança nos 

contratos. 
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Tem-se que tais informações essenciais não são destacadas e a linguagem 

utilizada é demasiadamente técnica, de modo que instrumento contratual não é claro, 

preciso e muito menos adequado, tornando-se de difícil compreensão para os leigos.  

A banalização e o desenvolvimento da tecnologia também contribuíram para 

que o dever de informar ficasse preterido frente aos equipamentos eletrônicos. 

Comumente, empréstimos são facilmente viabilizados em caixas eletrônicos e via 

Internet, sem que haja quaisquer orientações por parte da instituição financeira, que 

simplesmente pré-aprova a operação sem uma base sólida de dados que sustente esta 

pré-outorga de crédito. Obviamente, a desburocratização do crédito tem seu lado 

positivo: no caso, a facilidade na tramitação do processo de aquisição do crédito deu 

celeridade no atendimento ao consumidor, modernizou os sistemas internos e reduziu os 

custos para as instituições financeiras.  

Não obstante, o lado negativo sobrepõe-se às facilidades auferidas nesse 

processo, porque o direito básico à informação se prejudica sobremaneira: o consumidor 

não recebe qualquer informação nem orientação acerca do produto que está contratando, 

incentivando a aquisição irresponsável do crédito.  Tudo isto somente colaborou para 

uma situação caótica no sistema jurídico brasileiro, levando-se em consideração a busca 

de milhares de consumidores ao Poder Judiciário para tutelar seus direitos na tentativa 

de renegociar ou de revisar tais contratos.  

Com efeito, as propostas trazidas no seio da União Europeia almejam 

soluções no que tange justamente à conscientização da utilização do crédito: educação e 

incentivo do consumo e concessão responsável do crédito.  

Assim sendo, a informação mostra-se como a melhor medida preventiva ao 

superendividamento, através do esclarecimento detalhado, do aconselhamento, do prazo 

de reflexão, do levantamento de dados do tomador e todas as outras medidas necessárias 

para que aqueles consumidores que assinam o contrato saibam exatamente as 

obrigações que estão se submetendo.  Nesse sentido, Mário Frota diz: 

[...] incumbe aos Estados-membros adotar medidas tendentes a incentivar 

práticas responsáveis em todas as fases da relação de crédito, tendo em conta 

as especificidades do mercado de crédito. Práticas responsáveis que se 

dirigem tanto a dadores como a consumidores de crédito, no quadro do 

regime aplicável. De banda dos consumidores tais medidas incluirão, por 

hipótese, a informação e a educação para os serviços financeiros, 

nomeadamente advertências no tocante aos riscos que advêm do 
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incumprimento das obrigações a que os consumidores se adscrevem e do 

sobre-endividamento que sobe em espiral nas distintas praças de crédito, um 

pouco por toda a parte. (Frota, 2011, p. 24) 

Diante desse cenário, os consumidores raramente refletem sobre suas 

decisões, isto é, não possuem a vontade educada, pensada, mas sim tomada diante da 

impulsividade. Logo, a busca de uma autonomia da vontade não deve cessar até que se 

torne censo comum na sociedade e na psicologia no consumidor na hora da decisão de 

contratar o crédito, o que se viabiliza através de pesadas políticas de educação ao 

consumo e o constante alerta aos perigos do superendividamento (Lima & Bertoncello, 

2010). 

O déficit de consentimento está intrinsicamente ligado ao dever de 

informação que não é adequadamente prestado aos consumidores, gerando a 

insegurança contratual.  

Na sociedade pós-moderna, o contrato sofre justamente com a crise da 

confiança40, sendo externa à dogmática contratual e que pode ser solucionada de 

maneira relativamente simples, desde que haja o uso das novas cláusulas gerais do 

direito privado brasileiro (Marques, 2007). 

O direito à informação ainda abarca o dever de aconselhamento e 

advertência por parte do fornecedor; em outras palavras, o dever de conselho consistiria 

em dar opinião ou parecer ao consumidor para orientar a contratação, com base nas 

informações prestadas pelo consumidor (daí também a importância do conceito de boa-

fé). 

Assim, o fornecedor de crédito deve se inteirar da situação do consumidor e 

analisar de forma crítica as suas necessidades para emitir uma opinião adequada de 

forma a satisfazer tais necessidades. Não obstante, ainda deve ser observada a recepção 

do aconselhamento pelo consumidor, a fim de verificar se ele realmente compreendeu o 

conselho, explicando e justificando sua posição, de maneira a incitar o beneficiário a 

segui-lo. (Lima & Bertoncello, 2010). 

Nesse compasso, Bertoncello e Lima asseveram que  
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 Leia mais em MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. Em especial, "Crises na Teoria Contratual", p. 180. 
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[...] o dever de conselho tem um caráter subjetivo, na medida em que o 

profissional escolhe uma solução apropriada às necessidades do outro 

contratante e apresenta-lhe uma opinião incitativa, enquanto o conteúdo da 

informação stricto sensu é determinada apenas de maneira objetiva, sem 

envolver nenhuma prestação intelectual (Lima & Bertoncello, 2010, pp. 49-

50). 

E prosseguem, 

O dever de conselho comporta uma obrigação de persuadir o cliente a tomar 

uma decisão no sentido preconizado pelo seu autor, mas não impõe que se 

tome uma decisão em lugar do cliente. Se assim fosse, tornar-se-iam inúteis 

todas as disposições protetivas que visam equilibrar a assimetria informativa 

existente na relação profissional-consumidor. Os deveres de informação 

estudados em seus diversos níveis desempenham uma finalidade comum que 

é, justamente, de auxiliar na formação da vontade “racional” do consumidor 

para que ele decida com conhecimento de causa, ciente da importância e dos 

riscos inerentes às operações de crédito (Lima & Bertoncello, 2010, p. 79). 

Com as informações necessárias ao consumidor, faz-se necessário um prazo 

prévio para o consumidor pensar a respeito da contratação do crédito, a exemplo da lei 

francesa41. Assim, o prazo de reflexão constitui-se em um período em que o consumidor 

refletiria sobre as informações do crédito – benefícios e malefícios – de modo a não 

viciar a sua vontade. 

Nessa seara, percebe-se que, para que haja a superação no déficit do 

consentimento por parte dos consumidores relativamente à contratação de crédito, é 

necessária a atuação ativa dos fornecedores, para que haja o efetivo cumprimento das 

normas principiológicas do Código de Defesa do Consumidor.  

c.3) O dever de renegociação 

Como visto, o superendividamento é impulsionado desde a fase pré-

contratual, mas é na fase de execução do contrato que ele ganha forma e assombra os 

consumidores que se encontram nessa situação, seja por abusos praticados pelas 

instituições financeiras, seja por causas supervenientes alheias à vontade do indivíduo. 

O tratamento mais relevante é o dever de renegociação da dívida. No 

ordenamento francês, que é utilizado como fonte para a proposta brasileira de 

tratamento e prevenção, a base é justamente a renegociação, viabilizando o 

cumprimento dos contratos de crédito, mantendo o mínimo existencial do devedor. 
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 Artigo. L.311-8 do Code de la Consommation 
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Nessa linha, incentivam-se as cláusulas hardship42, que advém do acordo 

entre as partes e normalmente não está prevista na contratação de massa. Por ela, é 

convencionado o dever de renegociação do contrato desde que presentes determinadas 

circunstâncias, tendo função de adaptação ou integração do contrato.  

A cláusula encontra amparo na autonomia da vontade e na teoria da lesão43, 

relacionada com o desequilíbrio contratual não na fase de sua formação, mas sim na 

fase de sua execução. O objetivo, portanto, é preservar o equilíbrio econômico do 

contrato que está em execução – em outras palavras, justifica-se a possibilidade de 

renegociar o contrato sempre que houver fato superveniente que abale a economia do 

contrato.  

A cláusula de renegociação atende principalmente à função social do 

contrato44, em seu aspecto consumerista consagrado no artigo 4º, V45, do CDC, motivo 

pelo qual se justifica como sendo remédio ao superendividamento, já que visa não a 

resolução do contrato, mas sim sua manutenção.  

Busca-se trazer ao superendividamento, dessa maneira, o dever de 

renegociação do contrato, mantendo o contrato e estabilizando negocialmente o 

mercado de crédito. Assim, podem-se vislumbrar as cláusulas hardship como um 

tratamento do reequilíbrio contratual de cunho econômico, a fim de evitar o ônus 

excessivo e a ruína do consumidor.  

                                                             
42

 O presente termo se refere aos casos de onerosidade excessiva – dificuldade econômico-financeira de 

uma das partes para adimplir sua prestação. 
43

 A teoria da lesão tem como base o art. 157 do Código Civil, que reza: “Ocorre a lesão quando uma 

pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta” 
44

 A função social do contrato limita a autonomia da vontade e, em função disto, o principio da autonomia 

contratual se encontra na contemporaneidade atrelado à função social do contrato, como pode ser visto no 
artigo 421 do Código Civil que afirma: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato”, no sentido de ceder espaço para que interesses sejam preservados. 
45

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios 

eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 

alternativos de solução de conflitos de consumo; 
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Com efeito, ao permitir o reconhecimento do dever de renegociação previsto 

no artigo 48046 do Código Civil de 2002, tratar-se-á o fenômeno do superendividamento 

adequadamente, de forma que o fornecedor, obedecendo à função social do contrato e 

ao seu dever de cooperação, em conjunto com o consumidor superendividado de boa-fé, 

minorarão os danos causados pelo inadimplemento, evitando e tratando das 

consequências sócio jurídicas do superendividamento, tanto para um, quanto para outro. 

d) A experiência brasileira com o superendividamento 

Como o direito europeu sempre foi fonte de inspiração aos institutos 

brasileiros, a doutrina pátria tem aderido à experiência francesa como base para o 

tratamento e prevenção do superendividamento do consumidor pessoa física de boa-fé.  

No Brasil, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, já há 

cláusulas gerais que podem ser usadas no combate a esse fenômeno, dentre as quais se 

destacam (i) o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III) que traz o dever de cooperação 

entre os fornecedores, para que se evite a ruína do consumidor contratante – nesse 

sentido também existe o artigo 52, que traz novos deveres ao fornecedor, principalmente 

no que tange aos serviços creditícios, bancários e financeiros, reforçando a necessidade 

de conservação do contrato; (ii) a possibilidade de revisão contratual nos contratos de 

longa duração, desde que haja fatos supervenientes que onerem excessivamente o 

consumidor (art. 6º, V), de forma a readaptar o contrato à nova realidade econômica das 

partes; (iii) a possibilidade de rescisão do contrato de longa duração com a restituição 

dos valores já pagos, mesmo que o consumidor encontre-se inadimplente, a fim de 

evitar o superendividamento (arts. 6º, V; 53. 54, § 2º, 51, XI e § 2º), para que se observe 

a função social do contrato. (Marques C. L., 2006) 

Tratam-se, como visto, de normas gerais que podem ser usadas como 

solução paliativa para o superendividamento, e não como forma efetiva e específica 

para tanto. Ademais, os consumidores precisam acessar o Poder Judiciário para fazer 

valer seus direitos, de forma que o acesso à justiça também resta prejudicada, haja vista 

que o fenômeno do superendividamento afeta notadamente as classes sociais mais 

baixas. Outra crítica aos dispositivos já existentes é que eles não vinculam uma decisão 
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 Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua 

prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 
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a outra, e somente poderá o consumidor obter tutela de credor a credor, e não de 

maneira global, como se postula para o tratamento do superendividamento.  

Para elucidar a realidade do superendividamento no Brasil, tendo o Rio 

Grande do Sul como campo, um estudo realizado mostrou que a maioria dos 

endividados são mulheres (em média 54%), com idade equivalente aos primeiros anos 

da idade produtiva, isto é, dos 21 aos 40 anos (em média 60%), e com atividade laboral 

na esfera privada (em média 60%). Observou-se também que os aposentados indicaram 

um número expressivo na pesquisa, porque na maioria das vezes são os únicos 

responsáveis pelo orçamento de um lar.  

Desta maneira, salientou-se que o núcleo familiar como um todo se encontra 

afetado pelo superendividamento, o que, inclusive, colabora para outros problemas 

sociais, como a violência doméstica, dificuldades em realizar a partilha de bens em 

momentos de divórcio etc. (Lima & Bertoncello, 2010). 

Com base nessa realidade, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul 

instaurou o Projeto Piloto “Tratamento das situações de superendividamento do 

consumidor” em Porto Alegre, Charqueadas e Sapucaia do Sul. 

d.1) O Projeto Piloto 

Como visto, devido à insuficiência dos dispositivos que tratam do 

endividamento excessivo das pessoas físicas de boa-fé e não comerciantes e pela falta 

de legislação específica que trate do superendividamento, foi elaborado um projeto-

piloto respaldado no Projeto “Movimento pela Conciliação” do Conselho Nacional de 

Justiça, fundado na voluntariedade das partes. 

Busca, assim, mecanismos destinados à realização de acordos tanto em 

demandas já levadas à Justiça quanto em conflitos ainda não jurisdicionalizados. Essa 

estratégia visa aumentar a celeridade processual, a viabilização de soluções de lides e 

conflitos por intermédio de procedimentos simplificados e informais e reduzir o número 

de processos no Judiciário, de forma a alcançar também os processos já em trâmite e 

contribuir para o acesso à justiça, levando instrumento de jurisdição às comunidades. 

O projeto independe de autorização por lei prévia e também não gerou 

nenhum custo aos cofres públicos. Outrossim, foi percebido alto envolvimento da 
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comunidade acadêmica e das universidades envolvidas, com estudantes de diversas 

áreas, a fim de aumentar a multidisciplinariedade que o tema exige, para que seja 

estimulada, também, a resolução de conflitos por outros meios que não o judicial.  

O fundamento teórico marcante no projeto-piloto foi sedimentado na 

voluntariedade do fornecedor e do consumidor, embasado também no dever de 

cooperação e da boa-fé e o dever de renegociação nos contratos, especialmente, os de 

longa duração.   

Conforme prelecionam Bortoncello e Lima, uma das funções da boa-fé seria 

a de “correção e de adaptação em caso de mudança das circunstâncias, e como tal o 

fundamento do dever de renegociação diante da quebra da base do negócio” 

(Bertoncello & Lima, 2010, p. 63). 

Especificamente ao tratamento e prevenção do superendividamento, temos 

filosofias distintas no direito dos países que já possuem legislação específica acerca do 

tema, quais sejam o sistema da fresh start policy e o “sistema da reeducação”. O 

primeiro, americano, considera o superendividamento como um risco associado à 

expansão do mercado financeiro, apostando na socialização do risco de 

desenvolvimento do crédito, lançando mão de uma responsabilidade limitada ao 

consumidor; aqui, os bens do devedor são liquidados para o pagamento das dívidas 

possíveis, restando perdoadas as demais.  

O segundo sistema, de origem francesa, pressupõe a falha do consumidor e 

a necessidade dele ser reeducado: o cidadão é considerado responsável e decente e não 

apenas como um agente econômico. Dessa maneira, o superendividado seria obrigado a 

pagar suas dívidas com patrimônio presente e rendimento futuro por meio de plano de 

pagamento acordado com os credores. 

O projeto-piloto brasileiro observou o modelo europeu de reeducação, 

devido a seu caráter pedagógico como forma de prevenção e tratamento do consumidor 

superendividado, justamente por respeitar e melhor enquadrar-se nos princípios da 

Política Nacional de Relações de Consumo, no que diz respeito à educação e à 
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informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com 

vistas à melhoria do mercado de consumo (art. 4º, IV47). 

Para além da educação do consumidor-devedor, o projeto enfatiza no 

aprendizado ativo do fornecedor-credor sobre as consequências da oferta desmedida de 

crédito e estimula-os na composição amigável dos litígios, valorizando os esforços e a 

vontade do consumidor de tentar resolver o problema do superendividamento.  

O ápice deste objetivo encontra-se nas audiências de renegociação, onde são 

convidados todos os credores e o consumidor, que são esclarecidos sobre o fenômeno 

do superendividamento e suas repercussões sociais, jurídicas e econômicas, como 

incentivo a encontrarem, juntos, uma alternativa para que o devedor consiga, dentro de 

suas possibilidades e sem comprometer seu mínimo existencial, honrar com suas 

obrigações.  

Divide-se o procedimento em duas formas distintas, conforme suas 

características, a saber: (a) Conciliação paraprocessual: toma forma a partir do 

preenchimento do formulário padrão pelo consumidor, que buscou voluntariamente 

junto ao Poder Judiciário. Via de regra, este procedimento ocorre quando o consumidor 

não possui processos pendentes com seus credores, ou seja, o procedimento ocorrerá 

antes que as demandas sejam ajuizadas pelos credores com o escopo de recuperar o 

crédito; e (b) Conciliação processual: ocorre nos casos em que já existem demandas na 

justiça pendentes entre o consumidor e seus credores, notadamente as ações revisionais, 

ações de cobrança, ação de execução, ação monitória, entre outras. 

A instauração do procedimento depende da iniciativa voluntária do 

consumidor, da maior idade e da capacidade absoluta – conforme o artigo 5º do Código 

Civil48, prescindindo da presença de advogado. É composta por cinco fases (Bertoncello 

& Lima, 2010): 

                                                             
47

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, 

quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo 
48

 Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de 

todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: I - pela concessão 

dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de 

homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 
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1) Formulário-petição: é o preenchimento voluntário por parte do 

consumidor de um formulário-padrão com as informações sociais e econômicas, além 

de dados relacionados às dívidas e respectivos credores. Nesse momento avisa-se ao 

consumidor que sua boa-fé será medida a partir da veracidade dos dados fornecidos. Tal 

formulário encontra-se no Fórum e é preenchido com orientação de pessoa capacitada. 

2) Cartilha do Superendividamento: após o preenchimento do formulário, o 

consumidor recebe a cartilha com os “10 mandamentos da prevenção ao 

superendividamento”, cujo objetivo é justamente reforçar o aspecto pedagógico 

mencionado, já que iniciativas similares são quase inexistentes. 

3) Cartas-convite: os credores arrolados pelo consumidor no formulário-

padrão serão convidados para uma audiência conjunta de renegociação; 

preferencialmente, a carta-convite será enviada por e-mail. 

4) Audiência de Renegociação: é uma audiência conjunta com todos os 

credores e o superendividado, para que se preserva a agilidade do Projeto e garanta o 

mínimo existencial do consumidor. O projeto, diferentemente do caso francês, não 

adotou fórmula específica para auferição do valor vital. De qualquer sorte, considera-se, 

para fins do projeto, o mínimo existencial aquele valor cujo montante seja suficiente 

para o pagamento das despesas básicas cotidianas (água, alimentação, luz, educação, 

saúde etc.) indispensáveis ao bem-estar e dignidade do núcleo familiar. Relativamente 

ao conteúdo, a renegociação poderá consistir no parcelamento das dívidas, concessão de 

moratória com alteração no vencimento da obrigação, redução dos encargos, ou, até 

mesmo, perdão parcial ou total da dívida.  

5) Acordo: após a conciliação, verifica-se se houve êxito ou não no acordo, 

consoante o tipo de procedimento e as medidas que a partir dali  serão adotadas. 

Subdivide-se este tópico em três hipóteses, a saber:  

(i) Acordo exitoso: independendo da natureza (paraprocessual ou 

processual), será homologado pelo juiz coordenador do projeto, constituindo título 

executivo judicial. A ata de audiência é redigida em documento único, com a 

                                                                                                                                                                                   
II - pelo casamento; III - pelo exercício de emprego público efetivo; IV - pela colação de grau em curso 

de ensino superior; V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, 

desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria. 
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identificação de cada credor individualmente, o valor da dívida, forma de pagamento e 

encargos para hipótese de descumprimento; 

Caso seja conciliação processual, será registrado na ata a suspensão ou 

extinção do processo pendente. Para a execução do título resultante do acordo ou 

quaisquer dúvidas dele advindos, será eleito o Foro do domicílio do consumidor como 

competente, em respeito às normas de ordem pública e de interesse social destinadas às 

relações de consumo. 

Ainda, serão registrados efeitos específicos que tiveram inspiração na 

legislação francesa, os quais reforçam a responsabilidade do superendividado no 

cumprimento do pactuado, sendo o consumidor advertido quanto à inobservância na 

mesma solenidade; 

(ii) Acordo inexitoso na conciliação paraprocessual: o superendividado é 

orientado a procurar a satisfação do seu direito pelas vias ordinários, seja na Justiça 

Comum, seja nos Juizados Especiais Cíveis; 

(iii) Acordo inexitoso na conciliação processual: o processo será devolvido 

ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.  

Apesar de ainda não existir legislação específica para o problema do 

superendividamento no Brasil, a despeito da França e Estados Unidos, o país não está 

alheio ao fenômeno.  

Levando em consideração os efeitos em todos os âmbitos da vida social, 

sejam econômicos, sejam jurídicos e também os esforços e a seriedade do fenômeno que 

assola a população brasileira, a jurisprudência nacional, forte no Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, tem reconhecido o superendividamento e a proteção ao mínimo 

existencial49. 

                                                             
49

 Como exemplo, traz-se a ementa do Agravo Regimental em Recurso Especial n.º 1206956, de relatoria 

do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO 

DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. 

Possibilidade de afastamento da regra do art. 542, §3º, do CPC, apenas se demonstrada a viabilidade do 

recurso especial ("fumus boni iuris") e o perigo de que, com a sua retenção, sobrevenha dano irreparável 

ou de difícil reparação ao recorrente ("periculum in mora"). 2. Validade da cláusula autorizadora do 
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As medidas adotas com sucesso pelo Projeto e, agora, com o Anteprojeto 

que dispõe sobre tratamento e prevenção do superendividamento e, posteriormente, o 

Projeto de Lei 283 de 2012 do Senado Federal, visa a combater especificamente esse 

problema, restando comprovada a necessidade de lei especial que reja o assunto, 

principalmente no que tange à prevenção e ao tratamento, de forma a expandir a tutela 

do superendividamento a toda a população. 

d.2) O Anteprojeto que dispõe sobre a prevenção e o tratamento das 

situações de superendividamento do consumidor pessoa física de boa-fé 

Em seus motivos, o Anteprojeto traz a defesa do consumidor em sua 

perspectiva de direito fundamental e de ordem econômica, sempre enfatizando a 

dignidade da pessoa humana e as implicações que ela traz.  

Foram esposadas, também, a erradicação da marginalização, prevista no 

artigo 3º, III, da Constituição Federal50; a luta contra a pobreza com ênfase à inclusão da 

população na sociedade de consumo, em observância ao princípio da igualdade prescrito 

no artigo 5º, I, da Carta Magna51, e a necessidade da preservação da quantia mínima 

capaz de assegurar a vida digna do devedor – mínimo existencial.  

d.2.1) As disposições gerais da Lei 

O anteprojeto dispõe sobre as situações de superendividamento do 

consumidor, ficando excluídos aqueles superendividados ativos conscientes, de forma a 

complementar e não a excluir o CDC52. Da mesma forma, trata-se de normas de ordem 

                                                                                                                                                                                   
desconto em folha de pagamento das prestações do contrato de empréstimo, não configurando ofensa ao 

art. 649 do Código de Processo Civil, 3. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por 

cento) da remuneração percebida pelo devedor. 4. Preservação do mínimo existencial, em consonância 

com o princípio da dignidade humana. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do 

STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1206956/RS, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 22/10/2012). 
50

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
51

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição. 
52

 Artigo 1º - DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO. A presente lei dispõe, a par das disposições existentes no 

Código de Defesa do Consumidor, sobre as situações de superendividamento dos consumidores pessoas 

físicas de boa-fé, oriundas de contratos de consumo realizados no Brasil. As normas da presente lei 

complementam e não excluem as disposições do Código de Defesa do Consumidor e das demais leis 
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pública e de interesse social, que exigem do julgador (do domicílio do devedor53) a sua 

aplicação ex officio54. 

Ainda, de acordo com o seu artigo 5º, alínea b, o superendividamento é 

classificado como um “fenômeno social, jurídico e econômico capaz de gerar a 

impossibilidade do consumidor, pessoa física, de boa-fé, em pagar o conjunto de suas 

dívidas de consumo vencidas ou a vencer, sem prejuízo grave do sustento próprio ou de 

sua família”.  

Trata-se aqui da boa-fé eminentemente contratual por duas razões: (i) pela 

leitura do artigo 5º, alínea e, depreende-se que a boa-fé tratada refere-se a condições 

pessoais peticas e à conduta geral do consumidor, em especial quando da celebração dos 

contratos que geraram a dívida e pela leitura do art. 26, ao impor que o endividamento 

seja resultante de atos praticados sem a intenção de fraudar ou prejudicar os credores. 

Com relação dos requisitos da dívida, não podem ser contempladas dívidas 

provenientes de decisões judiciais, dívidas alimentícias, fiscais e parafiscais, e ainda, as 

adquiridas para satisfação de interesses profissionais, sendo passíveis de tutela estatal 

somente aquelas dívidas contraídas para fins de consumo55. 

Ainda, exclui da aplicação dos dispositivos previstos no Anteprojeto as 

dívidas originadas dos contratos (a) cuja finalidade seja financiar aquisição ou 

manutenção de propriedade sobre imóveis e os garantidos por hipotecas sobre coisa 

imóvel ou por outro direito sobre coisa móvel; (b) de arrendamento e locação de bens de 

consumo duradouros que não prevejam o direito ou a obrigação de compra de coisa 

locada, seja no próprio contrato ou em contrato apartado; (c) de crédito que resulte de 

transação na Justiça ou perante outra autoridade pública; e (d) financiamento, 

                                                                                                                                                                                   
especiais, gerais e demais normas e Tratados que regulem os direitos do consumidor, aplicando-se sempre 

a norma mais favorável ao consumidor. 
53

 Artigo 4º - DA COMPETÊNCIA. Será competente a Justiça Estadual do domicílio do consumidor para 

a conciliação, o processo, o julgamento e a execução do procedimento previsto nesta lei. 
54 Artigo 2º - DO CARÁTER IMPERATIVO. A presente lei estabelece normas de ordem pública e de 

interesse social, devendo ser aplicada ex officio pelo julgador. O consumidor não pode renunciar aos 

direitos que lhe são conferidos por força das disposições da presente lei, sendo nula de forma absoluta 

qualquer cláusula ou convenção que os exclua ou restrinja. 
55

 Artigo 5º - DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS. A par dos conceitos existentes no Código de 

Defesa do Consumidor, entende-se para os efeitos da presente lei por: [...]c)Dívidas de consumo: todas as 

dívidas da pessoa física, no mercado de consumo, que não estejam relacionadas à sua atividade 

profissional e que não provenham de decisões judiciais, dívidas alimentícias, fiscais e parafiscais. 
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empréstimo e crédito, concedidos por um empregador a seus empregados, no âmbito de 

uma atividade secundária e que não sejam propostos ou ofertados ao público em geral56. 

Desta maneira, percebe-se que o anteprojeto exclui os procedimentos de 

crédito habitacionais, os quais foram alvo de tratamento mais benéfico para a legislação 

francesa, que dilatou prazos de renegociação, ultrapassando os oito anos destinados às 

dívidas de outras naturezas (Langer, 2010). 

O anteprojeto menciona expressamente que é orientado Direito do 

Consumidor e do Direito Civil, através de seus princípios básicos da dignidade, 

vulnerabilidade do consumidor, boa-fé e lealdade, bons costumes, combate à 

onerosidade excessiva, função social do crédito e dos contratos de consumo e 

transparência, além dos de cunho processual, quais sejam o princípio da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade57. 

Ainda, adverte-se que todas as normas consumeristas, quer do anteprojeto, 

quer do Código de Defesa do Consumidor ou quaisquer outras fontes de proteção ao 

superendividado (ou que sirva para), devam ser interpretadas da maneira mais benéfica 

ao consumidor58. 

d.2.2) As medidas de prevenção ao superendividamento 

Como ressabido, a publicidade possui papel essencial no impulso às 

operações de crédito e ao hiperconsumo. Desta maneira, as medidas de prevenção 

                                                             
56

 Artigo 3º - DOS CONTRATOS EXCLUÍDOS. Exclui-se da aplicação da presente lei as situações de 

superendividamento oriundas de contratos: a)cuja finalidade seja a de financiar a aquisição ou a 

manutenção de direitos de propriedade sobre imóveis e os garantidos por hipoteca sobre coisa imóvel ou 

por outro direito sobre coisa imóvel; b)de arrendamento e locação de bens móveis de consumo 

duradouros que não prevejam o direito ou a obrigação de compra da coisa locada, seja no próprio contrato 

ou em contrato separado; c)de crédito que resulte de transação na Justiça ou perante outra autoridade 

pública; d)de financiamento, empréstimo e crédito, concedidos por um empregador aos seus empregados, 

no âmbito de uma atividade secundária e que não sejam propostos ou ofertados ao público em geral. 
57

Artigo 6º - DOS PRINCÍPIOS - Esta lei é orientada pelos princípios da dignidade, vulnerabilidade do 

consumidor, da boa-fé e lealdade, e dos bons costumes, do combate à excessiva onerosidade, da função 
social do crédito e dos contratos de consumo, da transparência, da oralidade, da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade. 
58

 Artigo 7º - DO DIÁLOGO DAS FONTES. Os direitos previstos nesta lei não excluem outros 

decorrentes do Código de Defesa do Consumidor, de tratados ou convenções internacionais de que o 

Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 

costumes e equidade; devendo ser interpretada sempre da forma mais favorável ao consumidor 

superendividado. 
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tratam-se, em um primeiro momento, das regras de publicidade justamente na concessão 

do crédito.  

No que toca à publicidade abusiva, encontram-se as regras contidas no 

Anteprojeto em consonância com as trazidas no seio do CDC. Já com relação à 

publicidade enganosa, é percebido um maior rigor no sentido de não permitir a indução 

do consumidor em erro, pela inclusão da menção a crédito gratuito e na ênfase na 

rapidez com que o crédito possa ser outorgado59.  

Novamente, encontramos nesse dispositivo a inspiração do direito 

francófono, o qual restringiu as mensagens publicitárias alusivas a crédito gratuito, pela 

promulgação da Lei 2005-67, que delimita as condições desse tipo de publicidade e, 

caso transgredidas, aplica sanções penais de multa ou, em casos extremados, prisão 

(Pereira, 2006). 

Com relação à ao ponto nevrálgico da problemática do superendividamento, 

temos disciplinamento sobre o dever de informação e de aconselhamento por parte do 

fornecedor na outorga do crédito, também em relação ao tipo e o valor do crédito 

adequado à contratação, sobrevindo um subdever de análise da situação econômica do 

consumidor pela instituição financeira60. 

Desse modo, já explicita a alínea a do artigo 12 os deveres relativos à 

informação, como os dados de identificação do fornecedor, o montante total do crédito 

em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taca efetiva anual de 

juros, dos acréscimos legalmente previstos, o número e a periodicidade das prestações, 

                                                             
59

 Artigo 11 – DA PUBLICIDADE ENGANOSA. É enganosa e proibida a publicidade que induza o 

consumidor em erro, que inclua a menção a “crédito gratuito” e que ponha ênfase na rapidez com a qual o 

crédito pode ser obtido. 
60

 Artigo 12 - DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE CONSELHO. O fornecedor e qualquer 

intermediário de crédito devem: a)dar ao consumidor, de maneira exata e completa as informações 

relativas ao tipo de crédito principal ou acessório, identificação e endereço do fornecedor do crédito, o 

montante total do crédito em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa efetiva 

anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações, duração do 
contrato de crédito, soma total a pagar com e sem financiamento e todas as demais informações exigidas 

pelo Código de Defesa do Consumidor; b)explicar de forma clara as características do crédito principal e 

acessório, assim como as consequências da falta de pagamento para o consumidor ou as conseqüências do 

pagamento mínimo em se tratando de cartão de crédito, considerando a condição pessoal do consumidor 

para o qual o crédito é proposto, de modo que este possa compreender os efeitos decorrentes para sua 

situação econômica; c) aconselhar e sugerir, no âmbito dos contratos crédito que oferece, o tipo e o valor 

de crédito mais adequado, tendo em vista o orçamento, a situação financeira e a capacidade de reembolso 

do consumidor no momento da conclusão contrato e da finalidade do crédito a ser concedido. 
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duração do contrato, soma total a pagar com e sem financiamento e todas as demais 

informações já exigidas pelo CDC. 

O novel dever de esclarecimento, previsto na alínea b do referido artigo, é 

imposto de maneira expressa, acerca da falta de pagamento ou do pagamento mínimo 

efetuado pelo consumidor, no caso de cartão de crédito. Já a alínea c traz a exigência do 

aconselhamento, na oportunidade da concessão do crédito, quanto ao tipo e valor mais 

adequado àquele consumidor-tomador.  

Percebe-se que o anteprojeto extrapola os ditames do Código de Defesa do 

Consumidor com os deveres de esclarecimento e aconselhamento, que somente são 

interpretados a partir do dever de informação conjugado com o princípio da boa-fé, o 

que dá margens para dubiedade.  

Com efeito, a doutrina brasileira, até então, não diferenciava dever de 

aconselhamento e dever de informação. Baseado na confiança que o consumidor 

hipoteticamente tem no profissional no momento da contratação, bem como na 

personalização da informação às necessidades do consumidor, o dever de 

aconselhamento é uma ramificação mais pontual e eficaz do dever de informação na 

prevenção do superendividamento. 

 O Anteprojeto, levando isso em consideração, aponta uma diferença, que 

inclusive é a justificativa encontrada no direito francês, notória fonte de inspiração ao 

tratamento e prevenção ao superendividamento: 

Aquele consiste na transmissão de conhecimentos objetivos, enquanto o 
dever de conselho consiste em emitir um parecer visando guiar a ação do 

consumidor, estando a informação adaptada às necessidades subjetivas do 

destinatário, o que demanda uma análise da situação do parceiro contratual. 

(Kirchner, 2007, p. 95) 

Outro oportuno dever que o Anteprojeto traz em seu bojo é o de análise 

econômica do consumidor, isto é, a implementação da concessão de crédito responsável. 

Nesse sentido, o fornecedor deve avaliar a situação daquele que solicita contrato de 

crédito e suas possibilidades de adimplemento, podendo, para esse fim, requerer mais 
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informações, desde que pertinentes à operação, acerca da condição financeira do 

consumidor e a capacidade de reembolso61. 

Nessa seara, a consulta obrigatória a banco de dados anterior à concessão de 

crédito é um eficaz instrumento de prevenção ao superendividamento, já que obriga 

credor e fornecedor a comparar o débito com o patrimônio daquele, de forma a 

demonstrar a sua capacidade, ou não, de quitação da dívida (Cavallazzi, 2006). 

Banco de dados, contudo, não é inovação trazida pelo Anteprojeto; antes, a 

inovação reside na obrigatoriedade do fornecedor em consulta-los. Inclusive, a 

legislação francesa adotou tal medida, pela instituição do fichário nacional de incidentes 

de pagamento, que guarda três tipos de dados: (1) falta de pagamento; (2) decisões de 

admissibilidade pelas comissões de superendividamento em favor daqueles que 

solicitaram a tutela estatal e (3) a relação de beneficiados pelos planos e recomendações 

dessas comissões (Costa, 2002). 

Ainda no dever de informação, o Anteprojeto prevê a necessidade da oferta 

prévia antes da celebração do contrato, a fim de que se esclareça ao consumidor as 

condições exigidas pelo fornecedor, bem como prestar informações obrigadas por lei, o 

que facilitaria a comparação entre diferentes oferta, possibilitando uma decisão madura 

e o real consentimento pensado62.  

O formalismo contratual ganha corpo no Anteprojeto: exige-se, assim, 

oferta prévia de forma escrita63, bem como nos contratos de crédito pós-oferta64, a 
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 Artigo 13 – DA COOPERAÇÃO NA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. Antes da 

celebração do contrato de crédito, o fornecedor deve avaliar de forma responsável e leal a situação do 

consumidor que solicita um contrato de crédito e se terá condições de respeitar as obrigações decorrentes 

do contrato; podendo para tal fim, e sob os limites da legislação específica sobre o tratamento de dados 

pessoais, requerer as informações necessárias e completas a fim de apreciar a sua situação financeira e sua 

capacidade de reembolso e, em qualquer caso, os seus compromissos financeiros em andamento. 

Parágrafo único - Se as partes decidirem alterar o montante total do crédito após a celebração do contrato, 

o fornecedor deverá atualizar a informação financeira de que dispõe relativamente ao consumidor e 

avaliar novamente de forma responsável a sua capacidade de reembolso. 
62

 Idem 
63

 Artigo 14 – DO DEVER DE CUIDADO NA CONTRATAÇÃO E COM OS DADOS PESSOAIS DO 

CONSUMIDOR – Na medida permitida pela legislação específica e pelo princípio da boa-fé, as 

informações e dados solicitados são de responsabilidade dos fornecedores e não podem se referir à raça, à 

origem étnica, à vida sexual, à saúde, às opiniões ou às atividades políticas, filosóficas ou religiosas, 

sindicais ou associativas do consumidor. 
64

 Artigo 16 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. Os contratos de crédito principais e acessórios 

devem ser firmados em papel ou outro suporte duradouro, em condições de inteira legibilidade, seguindo 

também as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos de adesão. §1º - A todos os 
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exemplo também da lei francesa, que ainda vai mais longe, no sentido de que “a 

transgressão a tais normas implica perda do direito à cobrança dos juros 

convencionais” (Pereira, 2006, p. 165). 

Com essa previsão de oferta prévia obrigatória antes da celebração do 

contrato, a lei visa oportunizar ao consumidor o momento de reflexão sobre a 

necessidade da aquisição do produto e as consequências para o seu orçamento. 

 O prazo de reflexão, outro combatente ao superendividamento, ganha 

importância, então, quando o livre arbítrio do consumidor esteja ameaçado – portanto 

uma forma eficaz também de reequilíbrio entre os contratantes, além de permitir o 

aconselhamento da unidade familiar e a avaliação de ofertas de produtos semelhantes no 

mercado de consumo, estimulando também a concorrência (Costa, 2002). 

O prazo de reflexão dá abertura ao direito de retratação. Conforme o 

Anteprojeto, o consumidor teria 7 dias para fazê-lo, a partir da celebração do contrato 

ou da data do recebimento pelo consumidor que realiza ou prevê consignação em folha 

de pagamento em conta corrente e nos casos em que o reembolso exceda seis 

prestações, o prazo para retratação reduzir-se-ia para três dias65.  

                                                                                                                                                                                   
contratantes, inclusive aos garantes, deve ser entregue no momento da respectiva assinatura um exemplar, 

devidamente assinado, do contrato de crédito, sob de pena de inexistência, retornando ao status quo ante, 

liberando o consumidor do pagamento dos encargos, inclusive juros remuneratórios. §2º - O contrato de 

crédito deverá especificar, de forma clara e adequada, dentre outros termos e condições contratuais: I) a 

identidade das partes; II) o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; III) número e 

periodicidade das prestações; IV) o montante do crédito; V) a natureza do crédito; VI) o objeto e as 
modalidades do contrato; VII) acréscimos legalmente previstos; VIII) o custo efetivo total do crédito; IX) 

o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; X) soma total a pagar, com e sem 

financiamento; XI) consequências da falta de pagamento; XII) garantias exigidas; XIII) direito de 

retratação do consumidor; XIV) o direito do consumidor de reembolso antecipado e as respectivas 

condições; XV) o direito do consumidor de receber cópia do contrato. 
65

 Artigo 19 – DO DIREITO DE RETRATAÇÃO. Nos contratos de crédito cujo reembolso exceda a 6 

(seis) prestações, o consumidor pode no prazo de 3 (três) dias para desistir da contratação de crédito, a 

contar da data da celebração do contrato ou da data da recepção, pelo consumidor da cópia do contrato, 

sem necessidade de indicar o motivo. §1º - Nesses três dias o valor referente ao crédito não será entregue 

ao consumidor e o sendo será por conta e risco do fornecedor em vista a faculdade de suspensão do 

vínculo. §2 º - Em se tratando de situações de emergência e urgência, devidamente caracterizadas, o 
consumidor poderá abrir mão, por escrito, do referido prazo de reflexão e retratação, cabendo o ônus da 

prova ao fornecedor. §3º – O fornecedor facilitará o exercício do direito de retratação, imprimindo parte 

do formulário destacável e de fácil preenchimento pelo consumidor com todos os dados, identificando o 

fornecedor e o contrato específico. §4º - Para o exercício do direito de retratação, previsto no caput supra, 

o consumidor deve: I)notificar o fornecedor/mutuante por carta registrada. Considera-se que a 

comunicação foi enviada antes do termo do prazo desde que tenha sido registrada até o sétimo dia; 

II)restituir ao fornecedor/mutuante o capital e pagar os juros vencidos sobre este capital a contar da data 

de levantamento do crédito até a data do pagamento do capital, no prazo de 30 dias após ter enviado a 
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Em qualquer hipótese, o exercício do direito de retratação tomaria lugar 

pelo preenchimento de formulário, indicando o fornecedor e o contrato específico, sem 

a necessidade de justa motivação ou explicação da desistência.  

Quando se tratar de consignação em folha de pagamento, o formulário 

deverá ser entregue ao fornecedor/mutuante mediante recebimento de protocolo, carta 

registrada ou outro meio de prova, devendo restituir o capital e os respectivos juros 

vencidos, contados da data do levantamento do crédito até a data do pagamento do 

capital, em sete dias depois de notificado o fornecedor de sua retratação. 

Tratando-se da hipótese do artigo 19, o formulário poderá ser entregue 

apenas mediante recebimento de carta registrada e o pagamento do capital e juros 

incidentes terá de ser feito em trinta dias, sem qualquer verba a título indenizatório. 

O direito de retratação é uma evolução do artigo 49 do Código de Defesa do 

Consumidor66, porque abarca outras espécies de contrato, além dos realizados fora do 

estabelecimento comercial. Poder-se-ia pensar, por outro lado, que o direito de 

retratação seria uma ofensa ao princípio da força obrigatória das convenções67, o que, na 

realidade não ocorre, haja vista que ele poderá ser exercido no momento da formação do 

contrato e não quando ele já está constituído. Dessa forma, 

A lei quer que a vontade do consumidor seja submetida a uma decisão 

„racional e estratégica‟. „O legislador preparou a decisão (do consumidor) 

colocando acento no aspecto preventivo‟, dando à faculdade de retratação o 

caráter de renúncia à conclusão definitiva do contrato (Costa, 2002, p. 93). 

Assim, conclui-se que a formação do contrato não está completa no 

momento do exercício do direito de retratação, vez que entende ser necessário conceder 

ao consumidor o amadurecimento do seu consentimento, sendo essa uma poderosa 

forma de prevenção do superendividamento. 

                                                                                                                                                                                   
notificação da retratação ao fornecedor/mutuante. §5º Nenhuma outra indenização será devida pelo 

consumidor. 
66

 Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato 

de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se 

o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, 

a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 
67

 Também conhecida como pacta sunt servanda, é o reconhecimento do vínculo da vontade que uniu os 

contratantes, podendo se concretizar na criação, modificação ou extinção de direitos e obrigações. 
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Outro avanço que o Anteprojeto traz é a determinação da interdependência 

entro o contrato principal de aquisição de produtos ou fornecimento de serviços e o 

contrato de crédito68 e os remédios em caso de descumprimento do contrato principal69. 

Justificam-se tais determinações pelo de que, em inúmeras vezes, o 

fornecedor de produtos e serviços e as concessionárias de crédito unem-se para 

melhorar seus portes frente ao mercado de consumo, o que nem sempre é feito de 

maneira formalizada. Sendo assim, inúmeras relações jurídicas nascem de uma simples 

operação, que não pode ser facilmente visualizada por consumidores leigos (Kirchner, 

2007).  

Outrossim, pelo déficit informacional e técnico do consumidor com relação 

aos conhecimentos necessários para a correta compreensão da magnitude de sua 

contratação de crédito ou compra de produtos e serviços e o consequente desequilíbrio 

contratual, a autonomia da vontade vê-se mitigada, necessitando de intervenção 

legislativa (Costa, 2002).  

Por fim, com relação à prevenção do superendividamento, são previstas 

sanções caso haja descumprimento dos dispositivos trazidos pelo Anteprojeto, a 

exemplo  da perda dos juros moratórios, da perda da correção monetária, da perda dos 

juros remuneratórios, remissão de dívidas, imposição de contrapropaganda, reversão de 

multa em favor do Fundo de Negociação do Endividamento etc., cujas graduações e 

cumulações ficarão ao encargo e à discricionariedade do juiz70.  
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 Artigo 20 – DO CONTRATO DE CRÉDITO CONEXO. A invalidade ou a ineficácia do contrato de 

crédito coligado, conexo ou acessório repercute, na mesma medida, no contrato principal de aquisição de 

produtos ou fornecimento de serviços e vice-versa, em especial quando o produto principal é dado em 

garantia do contrato ou é de propriedade fiduciária de um dos fornecedores. 
69

 Artigo 21 – DOS REMÉDIOS. No caso de incumprimento ou de inadimplemento parcial do contrato 

de compra e venda ou de fornecimento de serviços conexo com o contrato de crédito, o consumidor que, 

após a notificação do vendedor, não tenha obtido deste a satisfação do seu direito ao exato cumprimento 

do contrato, pode exercer contra o fornecedor de crédito qualquer uma das seguintes opções: I)a exceção 

do não cumprimento do contrato; II) a redução do montante do crédito em montante igual ao da redução 

do preço, III) a resolução do contrato de crédito. Parágrafo único - No caso de optar pelas pretensões II e 
III, o consumidor não está obrigado a pagar ao fornecedor do crédito o montante correspondente àquele 

que foi recebido pelo vendedor. 
70

 Artigo 23 – DA SANÇÃO POR DESCUMPRIMENTO. Os fornecedores respondem solidariamente 

pela concessão, direta ou indireta, de um crédito em desconformidade com qualquer dos artigos desta lei e 

ficarão sujeitos a uma ou mais das seguintes sanções: I – perda dos juros moratórios; II – perda da 

correção monetária; III – perda dos juros remuneratórios; IV – multa em favor do Fundo de Negociação 

do Endividamento; V - remissão das dívidas; VI – imposição de contrapropaganda e/ou avisos públicos 

de cessação da prática comercial. Parágrafo único - A graduação e a eventual cumulação das sanções 
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Diante da realidade do mercado de consumo e da atual conjuntura das já 

existentes normas de proteção ao consumidor do superendividamento que não são 

respeitadas, salienta Wellerson Miranda Pereira que somente estas medidas não são 

suficientes como solução para esse fenômeno: 

Embora propugnemos pelo reconhecimento da necessidade de intervenção 

normativa da regulação do crédito, como acima exposto, a doutrina 

especializada em direito do consumidor parece uníssona em concordar que o 

maior entrave à prevenção do problema reside, em realidade, no flagrante 

desrespeito às normas em vigor no Código de Defesa do Consumidor 

(Pereira, 2006, p. 181). 

Levando-se isso em consideração, atenta-se ao desafio consumerista: a 

implementação eficaz das normas protetoras já existentes e das especializadas que estão 

por vir. Reconhecida, então, a ineficácia das normas existentes e de prevenção, urge 

propor medidas de tratamento do superendividamento, haja vista ser um fenômeno já 

consolidado e presente na realidade brasileira. 

d.2.3) A Reestruturação do passivo – medidas de tratamento do 

superendividamento 

Para que seja possível a concessão de tutela estatal ao consumidor/devedor, 

este não poderá estar agindo de má-fé, isto é, com o intuito de fraudar os credores, como 

forma de combate ao abuso71. A boa-fé, entretanto, será presumida, sempre que 

caracterizada a insuficiência patrimonial do consumidor para adimplir com o montante 

global de suas dívidas, resultado dos acidentes da vida72. Entra na baila também o 

superendividado ativo inconsciente, porquanto prevê que o fenômeno tenha sido 

viabilizado pela publicidade abusiva por parte do fornecedor. 

Outrossim, também ressalta a importância da garantia do mínimo 

existencial, caracterizada pela “quantia capaz de assegurar a vida digna do indivíduo e 

                                                                                                                                                                                   
ficará a critério do julgador considerando as circunstâncias do caso, a conduta do fornecedor e de seus 

agentes, a gravidade e espécie do descumprimento e a extensão do dano. 
71

 Artigo 26 – DO COMBATE AO ABUSO. O procedimento estabelecido nesta lei aproveitará, 

exclusivamente, aos devedores de boa-fé, ou seja, cujo endividamento seja resultante de atos praticados 
sem o intuito doloso de prejudicar ou fraudar o direito dos credores. 
72

 Artigo 27 – DA BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. A boa-fé do devedor é presumida, sempre caracterizada 

quando a insuficiência patrimonial resultar de: a)doença, acidente ou outro evento fortuito ou imprevisto, 

inclusive falecimento de familiar; b)modificação grave ou imprevisível da situação laboral; c)alteração do 

núcleo familiar ou das suas condições de existência, que seja capaz de afetar o orçamento doméstico; 

d)exploração pelo credor da situação de necessidade, inexperiência, dependência, estado mental, fraqueza 

ou ignorância do consumidor tendo em vista a sua idade, saúde, condição social, entre outras 

circunstâncias pessoais relevantes. 
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seu núcleo familiar destinada à manutenção das despesas mensais de sobrevivência”73 

e a impenhorabilidade dos bens prevista no artigo 649 do Código de Processo Civil, de 

acordo com o disposto no artigo 25, § 3º, do Anteprojeto. 

A regularização do conjunto das dívidas das pessoas físicas de boa-fé será 

realizada mediante acordo entre credores/devedor através de procedimento conciliatório 

ou diretamente no plano judicial, através da reestruturação de seu passivo. 

d.2.3.1) O procedimento 

O procedimento será requerido perante a Justiça Estadual, a partir do 

preenchimento do formulário-petição e que estarão disponíveis aos órgãos integrantes 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde constará as declarações acerca de 

seus dados pessoas socioeconômicos, rendimento mensal e despesas correntes, 

composição do núcleo familiar, a relação dos credores e seus endereços, identificação 

de ações de créditos pendentes se existentes a descrição dos fatos que viabilizaram a 

situação de impossibilidade de pagamento, entre outros. 

Caso os dados sejam incertos ou o consumidor tenha dúvidas sobre eles, fica 

autorizado ao juiz requisitá-los diretamente aos credores, consultar banco de dados, 

serviço de previdência social e quaisquer outras instituições que estejam habilitadas a 

ceder tais informações, de modo a comprovar, também, a boa-fé processual do 

devedor74. 

                                                             
73

 Artigo 5º - DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS. A par dos conceitos existentes no Código de 

Defesa do Consumidor, entende-se para os efeitos da presente lei por: [...] d)Mínimo existencial: quantia 

capaz de assegurar a vida digna do indivíduo e seu núcleo familiar destinada à manutenção das despesas 

mensais de sobrevivência, tais como água, luz, alimentação, saúde, educação, transporte, entre outros. 
74

 Artigo 29 – DA COMPETÊNCIA. O procedimento será proposto perante o Poder Judiciário Estadual, a 

partir do preenchimento de formulário-petição que poderá estar à disposição dos órgãos integrantes do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, na qual o devedor declarará: a)dados pessoais 

socioeconômicos; b)rendimento mensal e despesas correntes; c)composição do núcleo familiar; d)relação 

de todos os credores e respectivos endereços, com indicação dos montantes de seus créditos, datas de 

vencimento, garantias de que se beneficiem. Integrará, ainda, a descrição da atuação do credor relativa ao 
fornecimento das informações sobre os encargos contratuais e se o crédito foi fornecido quando o 

consumidor já estava inserido em cadastros de inadimplentes; e)relação do ativo e respectivo valor, com 

indicação dos bens próprios e comuns; f)identificação de todas as ações e execuções contra si pendentes; 

g)descrição dos fatos que determinaram o aparecimento da situação de impossibilidade de satisfazer 

pontualmente as obrigações assumidas. §2º - Se o devedor tiver dificuldade em fornecer com exatidão os 

dados relativos aos créditos pelos quais é responsável, o juiz poderá requisitar as informações necessárias 

diretamente dos credores, banco de dados, serviço de previdência e seguridade social, administração 

pública ou outras instituições que estejam habilitadas a fazê-lo. §3º - O devedor será advertido de que a 
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O dever de cooperação mostra-se evidente pelos dispositivos do anteprojeto, 

restando expresso também em seu artigo 30, no sentido de que ambos devedor e credor 

devem colaborar para a exatidão das informações prestadas, sob pena de perda do 

benefício pelo devedor ou agravamento das medidas aplicadas no procedimento sem 

prejuízo das sanções legais, como a litigância de má-fé no caso de descumprimento do 

credor. 

Quanto ao acesso à justiça, o procedimento prescindirá de recolhimento de 

custas e o foro escolhido será o do domicílio do consumidor. Caso o valor alcança até 

20 salários mínimos, a presença de advogado é facultativa; acima, seria obrigatória75. É 

permitido, inclusive recomendado, o acompanhamento por profissionais de outras áreas 

que não do direito, haja vista ser um fenômeno interdisciplinar e que merece respaldo de 

todas as áreas do conhecimento76.  

d.2.3.2) A conciliação 

É obrigatória a fase conciliatória para os casos de superendividamento77, a 

qual será conduzida por um juiz de direito ou por conciliador selecionado, 

preferentemente bacharel em Direito, desde que nomeado e orientado por um 

magistrado78. 

Na audiência de conciliação, o conciliador terá um papel essencial na 

condução do procedimento para que reste exitoso. Assim, deverá esclarecer os 

benefícios da composição para todas as partes e os objetivos da lei, de forma também a 

analisar o ativo e o passivo do devedor, proceder ao chamamento de rodos os credores 

                                                                                                                                                                                   
análise da boa-fé processual levará em conta a veracidade das informações prestadas quando do 

preenchimento do formulário-petição. 
75

 Artigo 33 – DA ASSISTÊNCIA AO DEVEDOR. Nas causas de valor estimado em até 20 (vinte) 

salários mínimos, o devedor comparecerá pessoalmente, podendo ser assistido por advogado; nas de valor 

superior, a assistência é obrigatória. 
76

 Artigo 34 – DA ACOLHIDA E ACONSELHAMENTO INTERDISCIPLINAR. Na oportunidade da 

entrega do formulário/petição, o devedor poderá ser atendido por profissional das áreas da assistência 

social, da psicologia, dentre outras, assim como por integrante do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor capacitado ao aconselhamento acerca da prevenção e do tratamento do superendividamento. 
77

 Artigo 35 – DA OBRIGATORIEDADE. A fase de conciliação é obrigatória. 
78

 Artigo 36 – DO CONCILIADOR. A audiência de conciliação será conduzida por juiz de direito ou por 

conciliador selecionado preferentemente entre os bacharéis em direito, nomeado e orientado por juiz de 

direito. 
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envolvidos e elaborar, bem como propor planos de pagamento de acordo com o 

orçamento do devedor79. 

Os credores não serão citados, mas sim convidados para a solenidade por 

via eletrônica preferencialmente, que tem prazo máximo para ocorrer de 60 dias a partir 

do preenchimento e assinatura do formulário-petição, sendo a audiência conjunta80, de 

modo a privilegiar a celeridade e a economia processual.  

Em caso de ausência injustificada nos casos do credor, acarretará em 

suspensão dos encargos de mora a partir da data da solenidade; no caso específico de 

credor de crédito consignado, este será suspenso o pagamento e os encargos de mora. 

Para a hipótese da ausência do devedor, o procedimento será arquivado, podendo ser 

desarquivado a qualquer momento, sob pena de pagamento de custas81. 

A acordo resultando da fase conciliatória consistirá na aprovação de um 

plano destinado a sanear a situação de superendividamento do consumidor, mediante a 

adoção de medidas de reestruturação aceitas pelo devedor e por seus credores.  

Tal plano poderá conter medidas de temporização ou reescalonamento do 

pagamento das dívidas, de remissão delas, de redução ou supressão de taxa de juros, de 

consolidação, criação ou substituição de garantias, entre outras medidas indispensáveis 

para que o acordo seja cumprido82, sempre, contudo, observando “a reserva do mínimo 

existencial, de modo que a sua execução não venha a prejudicar a manutenção básica 
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Artigo 37 – DAS ATRIBUIÇÕES. Compete ao conciliador: I. abrir a audiência esclarecendo sobre as 

vantagens da conciliação e os objetivos desta lei; II. analisar o ativo e passivo do devedor, proceder ao 

chamamento de todos os credores declarados pelo devedor, elaborar e propor planos de pagamento de 

acordo com o orçamento do devedor; III. promover a pacificação social, facilitando o diálogo entre as 

partes, sugerindo medidas de atenuação do superendividamento com intuito de obter a conciliação. 
80

Artigo 38 – DOS CREDORES -Todos os credores declarados no formulário-padrão serão convidados 

para audiência de conciliação com o devedor que ocorrerá no prazo máximo de 60 dias, a contar do 

preenchimento e assinatura do formulário-petição pelo consumidor. A audiência será conjunta, ou seja, 

reunidos o superendividado com todos os seus credores simultaneamente, no mesmo dia e horário. 

Parágrafo único - As cartas-convites serão remetidas, preferencialmente, por via eletrônica. 
81

 Artigo 39 – DA SANÇÃO PELA AUSÊNCIA- A ausência injustificada a audiência de conciliação 

acarretará: I – no caso do credor, a suspensão dos encargos de mora, a contar da data desta audiência; II – 

no caso do credor com crédito consignado, a suspensão do pagamento e dos encargos de mora; III – no 

caso do devedor, o arquivamento do procedimento, sendo facultado o desarquivamento mediante o 

pagamento de custas. 
82

 Artigo 42 – DO PLANO - O plano poderá conter medidas de temporização ou reescalonamento do 

pagamento das dívidas, de remissão das mesmas, de redução ou de supressão da taxa de juros, de 

consolidação, de criação ou de substituição das garantias, entre outras medidas indispensáveis para 

adequar o passivo às possibilidades de cumprimento efetivo do devedor em questão. 
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do consumidor e de sua família, ou o pagamento das despesas correntes de 

sobrevivência 83”. 

De acordo com os dispositivos do Anteprojeto, poderá ser determinada ao 

devedor, além dessas medidas, a realização de atos que possibilitem ou facilitem o 

pagamento do montante devido, bem como a abstenção de outros atos que agravariam 

ainda mais a situação de insolvência84. Ainda concernente ao plano, nele deverá constar 

a suspensão ou extinção de eventuais ações em tramitação, bem como a retirada de 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito, caso o devedor conste no banco de dados85. 

Findo o acordo, ele deverá ser homologado por juiz de Direito, mediante 

sentença com eficácia de título executivo86. 

Consoante Clarissa Costa de Lima, acerca do tratamento do 

superendividamento na União Europeia, a composição amigável é a solução mais 

benéfica ao já superendividados, pois evita a estigmatização do consumidor/devedor, 

bem como a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito. Enaltece também que a 

conciliação é pouco custosa, induzindo o dever de cooperação no sentido de fazê-los 

criar alternativas de composição de débitos de maneira adequada para ambas as partes 

(Lima, 2010). 

A conciliação, já adotada com muito sucesso em várias áreas de conflito, a 

exemplo das relações familiares, de vizinhança e de consumo – por suas 

características de informalidade, celeridade, menor custo –, é uma ferramenta 

que deve ser utilizada para possibilitar o acesso à justiça de consumidores 

que buscam resolver ou minorar os problemas decorrentes do 

superendividamento. (Lima, 2010, p. 37) 

Muito embora haja esforço pelas partes envolvidas para o êxito da 

conciliação, por inúmeras razões ela pode proceder ao fracasso. Assim sendo, o 

                                                             
83

 Artigo 43 – DO MÍNIMO EXISTENCIAL - O plano deverá observar a reserva do mínimo existencial, 

de modo que sua execução não venha a prejudicar a manutenção básica do consumidor e de sua família 

ou o pagamento das despesas correntes de sobrevivência. 
84

 Artigo 44 – DOS DEVERES DO DEVEDOR - O plano pode subordinar estas medidas ao 

comprometimento pelo devedor de determinados atos tendentes a facilitar ou a garantir o pagamento da 
dívida. Ele pode, igualmente, os subordinar à abstenção pelo devedor de atos suscetíveis de agravar sua 

situação de insolvência. 
85

 Artigo 46 – DOS CADASTROS E DOS BANCOS DE DADOS - Se o nome do devedor estiver 

registrado em cadastros de inadimplentes, o acordo contemplará a data em que o credor procederá à 

exclusão dos dados do devedor. 
86

 Artigo 47 – DO TÍTULO JUDICIAL - O acordo deverá ser homologado pelo Juiz de Direito, mediante 

sentença com eficácia de título executivo. 
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Anteprojeto previu ao consumidor a possibilidade de requerer reestruturação de seu 

passivo por meio judicial. 

d.2.3.3) A fase judicial  

Se inexitosa a conciliação, o superendividado terá o prazo de 15 dias para 

requerer em juízo a reestruturação de seu passivo, instruindo-o com todos os 

documentos que tiver posse para a demonstração de sua situação, o arrolamento dos 

credores que não participaram da conciliação e também, se possível, com sugestão de 

plano de pagamento, independente de nova conciliação87. 

A citação dos credores que não compareceram na primeira fase será feita 

regularmente, observado o disposto no Código de Processo Civil, sendo feita, desta 

maneira, pessoalmente, ao seu representante legal ou seu ao procurador legalmente 

constituído. Eventuais interessados também serão intimados por edital, na forma do 

artigo 231 do CPC. 

Citados os credores, independentemente de manifestação, o juiz fará a 

admissibilidade do pedido, mediante análise da totalidade da renda e do patrimônio 

disponível do consumidor, do passivo já acordado na fase conciliatória e do passivo 

pendente de negociação88. 

Admitido o pedido, o juiz dará prosseguimento ao feito, designando 

audiência de conciliação, bem como de instrução e julgamento quando for o caso89, 
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 Artigo 48 – DO PLANO JUDICIAL DE PAGAMENTO- Caso inexitosa a conciliação com um ou mais 

credores, presentes ou não, o devedor poderá requerer no prazo de 15 (quinze) dias, perante o juízo 

competente, a reestruturação do passivo através de um plano judicial, relativamente às dívidas não 

acordadas, independentemente de nova conciliação. Parágrafo único - O consumidor deverá instruir o 

pedido com todos os documentos hábeis à demonstração de seu ativo e passivo, arrolando aqueles que 

dependam de requisição judicial, se for o caso e, quando possível, com uma sugestão de plano de 

pagamento aos credores. 
88

 Artigo 51 – DA ADMISSIBILIDADE - Após a citação, com ou sem a resposta dos credores, o juiz 

decidirá quanto à admissibilidade do procedimento de reestruturação judicial, mediante a análise da 
totalidade da renda e do patrimônio disponível do consumidor, do passivo já acordado na fase 

conciliatória e do passivo pendente. §1º – A decisão admitindo o procedimento importará: I - a vedação 

do ajuizamento de ação executiva contra o devedor; II- na suspensão das ações executivas pendentes; 

III – na suspensão dos juros e encargos contratuais; IV – na exclusão dos bancos de dados. 
89

Artigo 52 – DO PROCESSAMENTO - Admitido o processamento do pedido de reestruturação judicial, 

o juiz poderá determinar as diligências que entender cabíveis para a complementação das informações 

relativas às condições pessoais do devedor e dos contratos integrantes da causa de pedir, designando 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, se for o caso. 
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cabendo colhimento de prova oral, bem como manifestação imediata sobre documentos 

que as partes apresentarem, sem interrupção da audiência90.  

Instruído o feito, o juiz proferirá sentença, apreciando (i) as contestações 

apresentadas; (ii) a suspensão dos encargos de mora resultantes da eventual ausência do 

credor na fase conciliatória e da decisão de admissibilidade; (iii) o plano de 

reestruturação; (iv) a suspensão ou extinção dos processos porventura em tramitação, e 

(v) as infrações que violem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos 

consumidores, informando os órgãos competentes91.  

 O plano não poderá exceder o prazo de 4 anos e poderá impor diversas 

medidas para que haja a adequação do passivo, da mesma maneira que o conciliador 

pode lançar mão na fase conciliatória92.  

Interessante salientar que, quando da elaboração do plano, o juiz, além de 

considerar a situação do devedor, considerará também a conduta do fornecedor no ato 

da contratação, evidenciando os deveres de informação e aconselhamento. Caso esses 

deveres não tenham sido cumpridos, o juiz poderá aplicar a sanção de perda de juros 

remuneratórios, tendo o credo apenas direito ao reembolso corrigido monetariamente93. 
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 Artigo 53 – DA AUDIÊNCIA -Na audiência de conciliação, instrução e julgamento, será colhida a 

prova oral. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a 

parte contrária, sem interrupção da audiência. 
91

 Artigo 54 – DA SENTENÇA - Finalizada a instrução, o juiz proferirá sentença, apreciando: I – as 

contestações apresentadas; II – a suspensão dos encargos de mora resultantes da eventual ausência de 

credor na audiência de conciliação e da decisão de admissibilidade; III – o plano de reestruturação com 

objetivo de restabelecer a situação financeira do devedor, permitindo-lhe, na medida do possível, pagar as 
suas dívidas e garantindo-lhe simultaneamente o bem-estar da sua família e a manutenção de uma vida 

digna; IV - a suspensão ou a extinção dos processos porventura em tramitação; V - as infrações que 

violem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores, informando os órgãos 

competentes. 
92

 Artigo 55 – DAS MEDIDAS DO PLANO - O plano observará o prazo máximo de 4 (quatro) anos e 

poderá conter medidas de temporização ou reescalonamento do pagamento das dívidas, de remissão das 

mesmas, de redução ou de supressão da taxa de juros, de consolidação, de criação ou de substituição das 

garantias, entre outras medidas indispensáveis para adequar o passivo às possibilidades de cumprimento 

efetivo do devedor em questão. §1º - O plano deverá observar a reserva do mínimo existencial, de modo 

que sua execução não venha a prejudicar a manutenção básica do consumidor e de sua família ou o 

pagamento das despesas correntes de sobrevivência, sem prejuízo da manutenção do bem de família e da 
impenhorabilidade prevista no art. 649 do CPC. §2º - O plano poderá subordinar estas medidas ao 

comprometimento pelo devedor de determinados atos tendentes a facilitar ou a garantir o pagamento da 

dívida. Ele pode, igualmente, os subordinar à abstenção pelo devedor de atos suscetíveis de agravar sua 

situação de superendividamento. 
93

 Artigo 56 – DA ELABORAÇÃO DO PLANO - Na elaboração do plano de reestruturação judicial, o 

julgador deverá considerar, ainda: I)as condições pessoais do devedor; II) a conduta do fornecedor 

do crédito antes da celebração do contrato, ou seja, se observou os deveres de informação e de conselho, 

se consultou os bancos de dados e se avaliou a capacidade de reembolso do consumidor, podendo aplicar 
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O cumprimento da sentença obedecerá o disposto no artigo 475-J94 do 

Código de Processo Civil, prosseguindo individualmente quanto à cada credor. 

Na conjuntura de superendividamento crônico – quando as pessoas já se 

encontram superendividadas e, por isso, não são suscetíveis à prevenção simplesmente, 

as medidas de tratamento se mostram essenciais. 

Objetiva-se com a aplicação do tratamento a preservação dos meios que 

garantem a sobrevivência digna do consumidor, ou, em francês, o reste à vivre, o 

mínimo existencial necessário a sua existência, considerando a balança orçamentária 

individual com relação aos débitos vencidos e a vencer e a sua capacidade de 

pagamento (Carpena & Cavallazzi, 2006). 

Pautado pelas lições de Calais-Auloy e Steinmetz, Geraldo de Faria Martins 

da Costa defende justamente a aplicação das medidas de tratamento, haja vista a 

prevenção ser insuficiente à proteção do superendividado: 

Em síntese, tratar as situações de superendividamento é acordo ao devedor 

prazos de pagamento, até mesmo remissões de dívidas, de maneira a evitar 

sua ruína completa e, se possível, a restabelecer sua situação. No espírito do 

legislador, a proteção do devedor, é, pois, essencial. Os interesses dos 

credores não são ignorados, mas eles são tratados de maneira subsidiária. 

Reencontram-se aqui a finalidade do direito do consumo: proteger aquele que 

se encontra em situação de fraqueza. (Costa, 2002, p. 114) 

d.2.4) As disposições finais e transitórias 

O procedimento só poderá ser extinto caso o consumidor não compareça às 

audiências designadas ou se houver rejeição do pedido no exame de admissibilidade 

                                                                                                                                                                                   
a sanção de perda dos juros remuneratórios ao fornecedor de crédito faltoso, ficando o consumidor 

obrigado a restituir apenas o capital emprestado, corrigido monetariamente pelo índice oficial. 
94

 Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o 

efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez 

por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação. § 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 
executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze 

dias. § 2o Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos 

especializados, o juiz, de imediato, nomeará avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. 

§ 3o O exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. § 4o 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez por cento incidirá 

sobre o restante. § 5o Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz mandará arquivar os 

autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. 



76 
 

feito pelo juiz95. O benefício concedido pela reestruturação do passivo não poderá, 

também, ser requerido novamente dentro de um prazo mínimo de dois anos96, não se 

aplicando esta disposição, contudo, àqueles consumidores que comprovarem que 

deixaram de cumprir o acordo ou o plano de reestruturação judicial em razão das 

situações previstas no artigo 28, alíneas a, b e c do Anteprojeto97. 

O consumidor poderá ser sancionado com pena de vencimento antecipado 

dos débitos acordados ou submetidos ao plano de reestruturação caso aja de má-fé – 

pela prestação de declarações falsas, produção de documentos inexatos, dissimulando 

ou desviando bens, agravando sua situação de insolvabilidade durante o procedimento 

ou sua execução, tudo com o dolo de utilizar-se do benefício do tratamento do 

superendividamento para fraudar os credores98. Estando configurada a má-fé99,  

incidirão as penalidades também impostas pelo Código de Processo Civil100, 

concorrentemente às do Anteprojeto. 

De acordo com o Anteprojeto, deverá também ser criado um Fundo de 

Negociação do Endividamento para apoiar os Poderes Judiciários Estaduais, que 
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 Artigo 58 – DA EXTINÇÃO - O procedimento será extinto, sem julgamento do mérito, além dos casos 

previstos em lei, quando: I - o consumidor deixar de comparecer, injustificadamente, a qualquer das 

audiências; II – o julgador rejeitar o juízo de admissibilidade do procedimento, nos termos do artigo 51 

desta lei. 
96

 Artigo 59 – DA SANÇÃO - É vedado ao consumidor a obtenção do benefício legal da reestruturação 

judicial, assegurada nesta lei, caso tenha sido beneficiado anteriormente, no prazo de 2 (dois) anos.  
97

 Artigo 59 – DA SANÇÃO – [...] Parágrafo único – A vedação constante do caput deste artigo não se 

aplica ao consumidor que, comprovadamente, deixar de pagar de cumprir o acordo ou o plano de 

reestruturação judicial em razão das situações previstas no artigo 28, alíneas a, b, c. 
98

 Artigo 60 – DA SANÇÃO POR MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR- Acarretará o vencimento antecipado das 

dívidas contempladas no acordo ou no plano de reestruturação judicial o devedor que após a apresentação 

do pedido: I- prestar dolosamente falsas declarações ou produzir documentos inexatos com o objetivo de 

utilizar os benefícios do procedimento de tratamento da situação de superendividamento; II- dissimular ou 

desviar, ou tentar dissimular ou desviar, a totalidade ou uma parte de seus bens com idêntico objetivo; III- 

agravar sua situação de endividamento mediante a obtenção de novos empréstimos ou praticar atos de 

disposição de seu patrimônio durante o curso do procedimento de tratamento da situação de 

superendividamento ou durante a execução do plano. 
99

 Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados.  VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.  
100

 Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa 

não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta 

sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou 
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receberão as multas civis e administrativas das infrações ao Código de Defesa do 

Consumidor e de Termos de Ajustamento de Conduta101. 

d.2.5) Críticas ao Anteprojeto 

Como ressabido, o Anteprojeto teve forte influência da legislação francesa 

para a elaboração de propostas que prevenissem e combatessem o superendividamento. 

A realidade brasileira, tanto jurídica, como social, são diferentes da francesa, de modo 

que alguns problemas surgem de plano para a transposição daquele modelo a nosso 

país.  

No direito francês, todo o procedimento que pretende a tutela dos 

superendividados é eminentemente administrativo, uma vez que é obrigatória a fase 

administrativa perante a Comissão do Superendividamento, a qual ganhou ainda mais 

força e autonomia com a promulgação da Lei 08.02.1995102, fazendo com que somente o 

juiz de execução intervenha pontualmente (Lima, 2010). 

Em verdade, a fase conciliatória (administrativa) é uma excelente alternativa 

para desabarrotar o Poder Judiciário brasileiro. Nas palavras de Claudia Lima Marques, 

É minha opinião que essa fase pode ser facilmente implantada no Brasil, seja 

como projeto especial dos magistrados de primeiro grau, em escolas da 

magistratura ou nos Juizados Especiais Cíveis, onde já contamos com a 

presença de juízes. Criado esse mecanismo, tenho certeza que seria preferido 

às ações revisionais, que hoje abarrotam as varas judiciais do Brasil inteiro 

(Marques C. L., 2011, p. 585). 

Ocorre que a obrigatoriedade da fase administrativa-conciliatória da lei 

francesa103 e proposta pelo Anteprojeto de Lei não encontra amparo legal no 

ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal104, cabendo ao Poder 

Judiciário o monopólio da jurisdição, caracterizado pelo direito de invocar a atividade 
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 Artigo 62 – DAS INFRAÇÕES - Deverá ser criado o Fundo de Negociação do Endividamento para 

apoio dos Poderes Judiciários Estaduais na execução desta lei, a qual poderá receber as multas civis e 

administrativas das infrações enquanto este fundo não for criado. 
102

 Essa lei possibilitou aos juízes entregarem a mediação a alguém que o Tribunal sugira e, passado prazo 

razoável, seja submetido acordo a que, desejavelmente, cheguem as partes contratantes. 
103

 Obrigatoriedade administrativa teve origem nas reformas do Code de la Consommation, trazidas pela 

Lei 95-125, de 8 de fevereiro de 1995. 
104

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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jurisdicional sempre que se tenha lesado ou simplesmente ameaçado um direito, 

individual ou não (Silva, 2009). 

Outra diferença que dificulta a adaptação do sistema francês ao brasileiro é a 

questão do Banco Central, que, diferentemente do Banco da França, não está tão 

engajado na defesa dos consumidores, não os legitimando para ajudar o Estado na 

condução da problemática do superendividamento (Marques C. L., 2011).  

Dessa forma, não se pode vedar a priori a propositura de ações diretas no 

judiciário se assim o consumidor desejar, sob a alegação do não-exaurimento das 

instâncias administrativas, como o que ocorre na França e que o Anteprojeto pretende. 

Além do mais, caso a fase conciliatória não seja melhor explorada, no sentido de 

necessitar do aparato da justiça já existente e de magistrados, o procedimento que seria 

célere perderá seu objeto, sendo apenas mais uma etapa jurisdicional. 

d.3) O Projeto de Lei n. 283 do Senado Federal 

Lançando mão do Anteprojeto de Lei, bem como da experiência do Projeto-

Piloto instituído no Rio Grande do Sul, foi proposto ao Senado Federal o Projeto de Lei 

n. 283 de 2012105, que objetiva disciplinar o crédito e o superendividamento do 

consumidor, alterando e complementando o Código de Defesa do Consumidor. 

Trata-se de uma iniciativa legislativa no sentido de preparar o mercado e a 

sociedade para o superendividamento nos próximos anos, reforçando as ideias já 

existentes no Código de Defesa do Consumidor quanto à informação e à transparência e 

criando novos deveres para consumidores e fornecedores.  

Visa a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, 

através de prazos de reflexão, deveres de aconselhamento, análise por parte dos 

fornecedores etc., de forma a conscientizar e educar não só o consumidor, mas também 

as instituições financeiras para o fornecimento de crédito de maneira responsável e 

sustentável.  

Nesse sentido, José Sarney afirma: 

                                                             
105

 Veja em BRASIL, PLS – Projeto de Lei do Senado n.º 283 de 2012. Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=112479&tp=1 Acesso em: 25/09/2013 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=112479&tp=1
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A proposta atualiza as normas já existentes no CDC quanto aos direitos do 

consumidor e à prescrição e complementa as já existentes, incluindo nova 

seção no capítulo V: da Proteção Contratual. Esta nova seção do CDC tem a 

finalidade de prevenir o superendividamento da pessoa física, promover o 

acesso ao crédito responsável e à educação financeira do consumidor, de 

forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo 

existencial. Sempre com base nos princípios da boa-fé, da função social do 

crédito ao consumidor e do respeito à dignidade da pessoa humana, a 

proposta regula o direito à informação, a publicidade, a intermediação e a 

oferta de crédito aos consumidor106.  

Relativamente à prevenção, disporá no artigo 5º do CDC expressamente a 

proteção contra o superendividamento, ao dizer que instituirá “mecanismos de 

prevenção e tratamento extrajudicial do superendividamento e de proteção do 

consumidor pessoa física, visando a garantir o mínimo existencial e a dignidade 

humana”107. Não obstante, passa a compor a prevenção e o tratamento desse fenômeno 

o rol dos direitos básicos do consumidor, ao ser inserido no art. 6º, pelo inciso XI108, 

criando também uma seção específica para no capítulo VI, que discorre sobre proteção 

contratual. 

O projeto também inova no que toca à temática do capítulo IV, Seção IV, 

que trata sobre a decadência e a prescrição: o artigo 27-A visará a favorecer a parte mais 

fraca da relação de consumo, porquanto estabelece o prazo prescricional para dez anos, 

caso legislação não estabeleça prazo mais favorável ao consumidor109. 

Com relação ao fornecimento de crédito, as determinações do art. 52 do 

Código Consumerista continuam em vigor, acrescentando-se a elas o artigo 54-B110, 

                                                             
106

 SARNEY, José. Projeto de Lei do Senado n.º283 de 2012. Justificação. Disponível em: 

http://senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=112479&tp=1 Acesso em: 17 nov. 2013. 
107

 Art. 5º, inciso VI da proposta de lei 
108

 PLS n.º 283/2012 – Art. 6º [...] XI – a garantia de práticas de crédito responsável, de educação 

financeira, de prevenção e tratamento das situações de superendividamento, preservando o mínimo 

existencial, por meio de revisão e repactuação da dívida, entre outras medidas. 
109

 Art. 27-A. As pretensões dos consumidores não reguladas nesta seção prescrevem em dez anos, se a 

lei não estabelecer prazo mais favorável ao sujeito vulnerável. § 1.º O termo inicial da prescrição é a data 

de conhecimento inequívoco do fato pelo consumidor, e, nos contratos de trato sucessivo, a data da 

quitação anual de dívidas ou da última prestação mensal contestada. § 2.º Prescreve em dez anos a 

pretensão de direito patrimonial do consumidor de crédito e de poupança, veiculada em ações individuais 

ou coletivas. 
110

 Art. 54-B. Além das informações obrigatórias previstas no art. 52 e na legislação aplicável à matéria, 

no fornecimento de crédito e na venda a prazo, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o 

consumidor, prévia e adequadamente, na oferta e por meio do contrato, sobre: I – o custo efetivo total e a 

descrição dos elementos que o compõem; II – a taxa efetiva mensal de juros, a taxa dos juros de mora e o 

total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; III – o montante das 

prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de dois dias; IV – o nome e o 

endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor; V – o direito do consumidor à liquidação antecipada do 

débito. 

http://senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=112479&tp=1
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prevendo que, além nas informações necessárias anteriormente, a instituição financeira 

ou intermediário de crédito deverão deixar claro ao consumidor outras informações, 

quais sejam as elencadas nesse novo artigo, devendo, também, constar no início do 

instrumento contratual um quadro resumido com as informações mais importantes111. 

O Projeto de Lei também regulará a promoção de oferta do crédito, coibindo 

publicidade enganosa e abusiva112, sem prejuízo no já disposto no art. 37 do Código de 

Defesa do Consumidor. Aqui, a especificidade reside na indicação que será obrigatória 

de, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e 

sem financiamento113. 

Outrossim, ficam obrigados os fornecedores de crédito aos deveres de 

esclarecimento e de aconselhamento, devendo passar ao consumidor todas as 

informações necessárias, avaliando a situação economica do consumidor, com base em 

dados repassados por ele mesmo, de forma responsável no momento da celebração do 

contrato. Obriga-se, também, ao fornecedor entregar um traslado do instrumento 

contratual de crédito, como também a incumbência do ônus da prova114. 

                                                             
111

 Art. 54-B: [...] § 1.º As informações referidas no art. 52 e no caput deste artigo devem constar em um 

quadro, de forma resumida, no início do instrumento contratual. 
112

 Art. 54-B: [...] § 4.º É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, 

publicitária ou não: I – formular preço para pagamento a prazo idêntico ao pagamento à vista; II – fazer 

referência a crédito “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa zero” ou expressão de sentido 

ou entendimento semelhante; III – indicar que uma operação de crédito poderá ser concluída sem consulta 
a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; IV – ocultar, 

por qualquer forma, os ônus e riscos da contratação do crédito, dificultar sua compreensão ou estimular o 

endividamento do consumidor, em especial se idoso ou adolescente. 
113

 Art. 54-B: [...] § 3.º Sem prejuízo do disposto no art. 37, a publicidade de crédito ao consumidor e de 

vendas a prazo deve indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, 

com e sem financiamento. 
114

 Art. 54-C. Sem prejuízo do disposto no art. 46, no fornecimento de crédito, previamente à contratação, 

o fornecedor ou o intermediário devem, entre outras condutas: I – esclarecer, aconselhar e advertir 

adequadamente o consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, assim como sobre as 

consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II – avaliar de forma responsável e leal as 

condições do consumidor de pagar a dívida contratada, mediante solicitação da documentação necessária 
e das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste 

Código e na legislação sobre proteção de dados; III – informar a identidade do agente financiador e 

entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados uma cópia do contrato de crédito. § 1.º A 

prova do cumprimento dos deveres previstos neste Código incumbe ao fornecedor e ao intermediário do 

crédito. § 2.º O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo, no art. 52 e no 

art. 54-B, acarreta a inexigibilidade ou a redução dos juros, encargos, ou qualquer acréscimo ao principal, 

conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem 

prejuízo de outras sanções e da indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor 
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Propõe-se no artigo 54-D do Projeto de Lei115 a limitação da concessão de 

crédito em montante não excedente a trinta por cento da remuneração mensal líquida do 

consumidor, a fim de preservar-lhe o mínimo existencial (Neto, 2009). Quando de seu 

descumprimento, por não obedecer o percentual imposto no dispositivo legal, concederá 

causa ao dever imediato de revisão contratual ou de sua negociação, como também 

ficará sujeito às sanções expostas no referido artigo, em seu parágrafo 2º. Em seu 

parágrafo 3º, é previsto o prazo de desistência da contratação do crédito, igual a sete 

dias, observados os requisitos presentes no parágrafo 4º. 

Importante salientar o artigo 54-E116, que dispõe sobre a conexidade, 

coligação ou interdependência entre o contrato principal de fornecimento de produtos e 

                                                             
115

 Art. 54-D. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do 

consumidor pessoa física para débito direto em conta bancária oriundo de outorga de crédito ou 

financiamento, consignação em folha de pagamento ou qualquer forma que implique cessão ou reserva de 

parte de sua remuneração, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser 

superior a trinta por cento da sua remuneração mensal líquida, para preservar o mínimo existencial. § 1.º 

Exclui-se da aplicação do caput o débito em conta bancária de dívidas oriundas do uso de cartão de 

crédito para pagamento do preço em parcela única. § 2.º O descumprimento do disposto neste artigo dá 

causa imediata ao dever de revisão do contrato ou sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, 
entre outras, as seguintes medidas: I – dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de 

modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II – 

redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III – constituição, consolidação ou 

substituição de garantias. § 3.º O consumidor poderá, em sete dias, desistir da contratação de crédito 

consignado de que trata o caput deste artigo, a contar da data da celebração ou do recebimento de cópia 

do contrato, sem necessidade de indicar o motivo. § 4.º Para o exercício do direito a que se refere o § 3.º 

deste artigo, o consumidor deve: I – remeter, no prazo do § 3.º deste artigo, o formulário ao fornecedor ou 

intermediário do crédito, por carta ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive eletrônico, com 

registro de envio e recebimento; II – devolver ao fornecedor o valor que lhe foi entregue, acrescido dos 

eventuais juros incidentes até a data da efetiva devolução, no prazo de sete dias após ter notificado o 

fornecedor do arrependimento, caso o consumidor tenha sido informado, previamente, sobre a forma de 

devolução dos valores. § 5.º O fornecedor facilitará o exercício do direito previsto no § 3.º deste artigo, 
mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou 

eletrônico, anexo ao contrato e com todos os dados relativos à identificação do fornecedor e do contrato, 

assim como a forma para a devolução das quantias em caso de arrependimento e endereço eletrônico. § 

6.º O disposto neste artigo não prejudica o direito de liquidação antecipada do débito. § 7.º Para efeito do 

disposto neste artigo, o nível de endividamento do consumidor poderá ser aferido, entre outros meios, 

mediante informações fornecidas por ele, consulta a cadastros de consumo e bancos de dados de proteção 

ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados. § 8.º O disposto 

no § 2.º deste artigo não se aplica quando o consumidor houver apresentado informações incorretas e o 

fornecedor não puder apurá-las por outros meios. 
116

 Art. 54-E. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de 

fornecimento de produtos e serviços e os acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento, quando 
o fornecedor de crédito: I – recorre aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a conclusão ou 

a preparação do contrato de crédito; II – oferece o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor 

do produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal foi celebrado; ou III – menciona no 

contrato de crédito especificamente o produto ou serviço financiado, a constituir uma unidade econômica, 

em especial quando este lhe serve de garantia. § 1.º O exercício dos direitos de arrependimento previstos 

neste Código, seja no contrato principal ou no de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato 

que lhe seja conexo. § 2.º Nos casos dos incisos I a III do caput, havendo a inexecução de qualquer das 

obrigações e deveres do fornecedor de produtos ou serviços, o consumidor poderá invocar em juízo, 
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serviços e os acessórios de crédito, quando o fornecedor de crédito apela ao fornecedor 

do produto ou serviço a ser financiado para a conclusão ou preparação do contrato de 

crédito. Também prevê as hipóteses nas quais o fornecedor oferece crédito no local da 

atividade empresarial ou no local que firmaram o contrato principal, bem como quando 

o produto ou serviço constitui uma unidade econômica do contrato ou lhe sirva de 

garantia. 

Ainda com relação à proteção contratual do consumidor, acresce os artigos 

54-F117 e 54-G118, com novas previsões de proteção pré-contratual e contratual, ao 

                                                                                                                                                                                   
contra o fornecedor do crédito, a exceção de contrato não cumprido. § 3.º O direito previsto no § 2.º deste 
artigo caberá igualmente ao consumidor: I – contra o portador de cheque pós-datado, emitido para 

aquisição de produto ou serviço a prazo; II – contra o administrador ou emitente de cartão de crédito ou 

similar, salvo na hipótese em que tenha sido a utilizado exclusivamente como meio de pagamento à vista. 

§ 4.º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de 

crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o 

direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores pagos, inclusive 

relativamente a tributos. § 5.º Nos casos dos incisos I a III do caput, havendo vício do produto ou serviço, 

a responsabilidade do fornecedor de crédito será subsidiária, no limite do valor do financiamento, sem 

prejuízo do disposto no § 2.º e do direito de regresso.” 
117

 Art. 54-F. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e da legislação aplicável à matéria, é 

vedado ao fornecedor de produtos e serviços que envolvam crédito, entre outras condutas: I – realizar ou 
proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo 

consumidor em compras realizadas com cartão de crédito ou meio similar, enquanto não for 

adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do 

cartão com antecedência de pelo menos três dias da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção 

do valor na fatura seguinte; II – recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados 

cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, 

disponível e acessível e, após a conclusão, cópia do contrato; III – impedir ou dificultar, em caso de 

utilização fraudulenta do cartão de crédito ou meio similar, que o consumidor peça e obtenha a anulação 

ou o imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos; IV– 

assediar ou pressionar o consumidor, principalmente se idoso, analfabeto, doente ou em estado de 

vulnerabilidade agravada, para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, em especial à 

distância, por meio eletrônico ou por telefone, ou se envolver prêmio; V – condicionar o atendimento de 
pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência relativas a demandas 

judiciais. Parágrafo único. Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de 

entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha 

de pagamento, a formalização e a entrega do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do 

crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável 
118

 Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 51 e da legislação aplicável à matéria, são também 

absolutamente nulas e assim devem ser declaradas de ofício, pela Administração Pública e pelo Poder 

Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, garantido o contraditório, as cláusulas contratuais, entre 

outras, que: I – de qualquer forma condicionem ou limitem o acesso aos órgãos do Poder Judiciário; II – 

imponham ou tenham como efeito a renúncia à impenhorabilidade do bem de família do consumidor ou 

do fiador; III – estabeleçam prazos de carência na prestação ou fornecimento de serviços ou produtos, em 
caso de impontualidade das prestações mensais, ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do 

consumidor e seus meios de pagamento, a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores, 

observado o disposto no art. 104-A, § 3.º, inciso III; IV – considerem o simples silêncio do consumidor 

como aceitação dos valores cobrados, em especial nos contratos bancários, financeiros, securitários, de 

cartões de crédito ou de crédito em geral, das informações prestadas nos extratos, de modificação de 

índice ou de alteração contratual; V – estabeleçam, no contrato de compra e venda de imóvel, a incidência 

de juros antes da entrega das chaves; VI – proíbam ou dificultem a revogação, pelo consumidor, da 

autorização, de consignação ou débito em conta; VII – prevejam a aplicação de lei estrangeira que limite, 
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esclarecer sobre a nulidade absoluta de determinadas cláusulas (além daquelas práticas e 

cláusulas consideradas abusivas dos artigos 39 e 51 do CDC), de forma, também, a 

prevenir os consumidor do superendividamento. 

A partir do capítulo V do referido projeto, nota-se a preocupação legislativa 

com o tratamento do fenômeno. Dedica-se, desta maneira, a regularizar as dívidas dos 

consumidores através do requerimento do próprio superendividado através de acordo 

em fase conciliatória119, que ocorrerá nos mesmo moldes do Anteprojeto de Lei da 

Profa. Dra. Claudia Lima Marques e das Juízas Dras. Clarissa Costa de Lima e Káren 

Danilevicz Bertoncello.  

Por fim, ainda pretende acrescentar ao artigo 96 da Lei n.º 10.741, de 1º de 

outubro de 2003120 – Estatuto do Idoso – o parágrafo 3º, onde expressará que “não 

constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso”. 

OProjeto de Lei 283 de 2012, em outras palavras, 

[...] cria patamares de boa-fé e de conduta responsável dos fornecedores e 

intermediários na concessao de crédito ao consumidor e seu pagamento. 

Além desses aspectos fundamentais de prevenção e tratamento das situações 

de superendividamento, a proposta fornece ao aplicador da lei importantes 

princípios e instrumentos para realizar, de forma efeiciente, o imperativo 

constitucional de promoção da defesa do consumidor. (Sarney, 2012) 

Assim, mostra-se de extrema importância o Projeto de Lei analisado, haja 

vista que somente as normas principiológicas (e não expressas) existentes no Código de 

Defesa do consumidor se mostram incapazes de regular efetivamente o 

superendividamento. Não só por isso, como também imprime considerações acerca da 

                                                                                                                                                                                   
total ou parcialmente, a proteção assegurada por este Código ao consumidor domiciliado no Brasil. 

Parágrafo único. O disposto no inciso VI deste artigo somente se aplica ao crédito consignado autorizado 

em lei se houver descumprimento, pelo fornecedor dos direitos previstos neste Código, de requisitos 

legais previstos para a contratação ou violação do princípio da boa-fé. 
119

 Dessa forma, estará “prevendo a conciliação com todos os credores do consumidor superendividado. 

Inspiram a presente proposição legislativa as normas já existentes em outros sistemas jurídicos e as 

pioneiras dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, [...] nas quais o procedimento de conciliação 
se dá em audiências globais entre consumidores e fornecedores, o que facilita a elaboração de plano de 

pagamento para a quitação das dívidas, com a preservação do mínimo existencial, permitindo a 

reinclusão do consumidor no mercado e o avança da cultura do adimplemento de dívidas” SARNEY, 

José. Projeto de Lei do Senado n.º283 de 2012. Justificação. Disponível em: 

http://senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=112479&tp=1 Acesso em: 17 nov. 2013. 
120

 Art. 2.º O art. 96 da Lei 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), passa a vigorar 

acrescido do § 3.º, com a seguinte redação: “Art. 96 (…) § 3.º Não constitui crime a negativa de crédito 

motivada por superendividamento do idoso (NR). 
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proteção do mínimo existencial e da importância do mercado de consumo nos dias 

atuais, haja vista que quem não está no mercado, encontra-se marginalizado. 
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III. OS ASPECTOS SOCIAIS DO SUPERENDIVIDAMENTO 

O mercado atual é caracterizado pela cada vez maior variedade e 

sofisticação de instrumentos de atuação, muito porque houve um avanço da integração 

global, das evoluções tecnológicas e da criação de novos canais de distribuição de bens, 

serviços e informações.  

Desta maneira, os fornecedores adotaram práticas comerciais 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, 

ampliando, assim, a oferta de produtos e serviços financeiros (Marques, Lima, & 

Bertoncello, 2011). 

As relações de consumo, consequentemente, tornaram-se cada vez mais 

complexas, o que dificultou ao consumidor o entendimento real das suas contratações e 

ações, evidenciando ainda mais a sua vulnerabilidade – o que trouxe consequências 

sociais perversas. Nesse sentido, 

Embora seja inegável que o acesso ao crédito constitui ferramenta 
indispensável para o desenvolvimento das economias modernas, a grande 

complexidade dessa novas formas de contratação, que envolvem um conjunto 

intrincado de riscos, custos e responsabilidades, acaba por prejudicar a 

compreensão do consumidor a respeito dos termos e condições do negócio e, 

consequentemente, dificultar sua avaliação sobre a adequação do contrato a 

suas necessidades, interesses e, acima de tudo, possibilidade econômicas. 

Assim, essa assimetria generalizada de informações e conhecimentos 

potencializa a vulnerabilidade do consumidor, pois, a mais de permitir a 

formação de falsas expectativas sobre os produtos e serviços adquiridos, pode 

conduzi-lo a escolhas impróprias e de consequências perversas – e não 
apenas no que tange a seu patrimônio, mas também a sua qualidade de vida, 

dignidade, saúde e segurança (Marques, Lima, & Bertoncello, 2011, p. 7). 

Com efeito, é necessário que seja harmonizado o crescimento econômico 

com a dignidade da pessoa humana, justamente por ser tratar de um grave problema 

social que condena um número cada vez maior de pessoas121 à exclusão e a uma 

                                                             
121

 “Segundo o IBGE, no Brasil, em 2003, 50,88% dos orçamentos familiares no Brasil eram gastos só em 

consumo básico, isto é, necessitavam de crédito ao final do mês para qualquer consumo extra. A ABECS, 

associação dos cartões de crédito, informa que o montante de crédito requerido pelos consumidores (que 

passaram a pagar apenas o mínimo e financiar o resto) triplicou de R$ 48.4 milhões em 2000 para R$ 

151.2 milhões em 2006. Os dados de 2009 demonstram o maior endividamento dos consumidores da 

história.” MARQUES, Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; BERTONCELLO, Karen Danilevicz. 

Prevenção e Tratamento do Superendividamento: Caderno de Investigações Científicas. Brasília: 

DPDC/SDE, 2010. 



86 
 

existência indigna, cingida ao pagamento perpétuo de uma dívida insolúvel, excluindo-a 

do mercado de consumo e marginalizando-a.  

Nas palavras de Gilles Paisant, “o superendividamento é fonte de 

isolamento, de marginalização; ele contribui para o aniquilamento social do indivíduo. 

Quanto mais este fenômeno aumenta, mais seu custo social se eleva e mais a 

necessidade de combatê-lo se impõe” (Paisant, 2010, p. 10).  

Com a democratização do crédito ao consumo, as classes B, C e D no Brasil 

também conseguiram acesso a tal produto. Conforme dados de 2008 do IBGE, as 

classes média (B), média baixa (C) e pobre (D) representavam 77% da população 

brasileira. Somente em 2007, o setor financeiro bancário brasileiro cresceu 9,2% (mais 

que os outros setores da economia – agricultura 2,1%, serviços em geral 4,6% e 

indústria 3,0%) justamente porque o crédito conseguiu incluir as classes mais baixas 

(bancarização) (Marques, Lima, & Bertoncello, 2011). 

Claudia Lima Marques afirma que “consumo e crédito são duas faces da 

mesma moeda: para consumir muitas vezes necessita-se de crédito, se há crédito ao 

consumo, a produção aumenta e a economia ativa-se, há mais emprego e aumenta o 

“mercado” de consumo brasileiro (Marques et al, 2011, p. 18).  

a) O crédito como fator de exclusão e de inclusão social 

O crédito nem sempre foi como conhecemos hoje: meio de adquirir bens e 

serviços de uma maneira prática e de fácil pagamento. Ao longo da história, o crédito 

era considerado sinônimo de pobreza, visto que era destinado a quem não possuía 

rendimentos suficientes para arcar com os custos do consumo à vista.  

No período da pós-revolução industrial, houve o assentamento de um 

ambiente muito favorável ao crescimento econômico, o que levou à ascensão da 

sociedade de consumo e à consequente mudança na conotação do significado do crédito 

– o que antes era visto como sinal de fraqueza econômica, agora era visto como 

propulsor da economia, seguindo os ditames da visão econômica moderna, guiada pela 

impulsão de circulação de riquezas e pelo crescimento do capital. 

Paralelamente, mudanças de ordem jurídicas e sociais também ocorriam. 

Com o aumento populacional e do consumo, houve o aumento da demanda, o que 
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forçou o mercado a adotar o modo de produção em série, gerando a padronização de 

bens e serviços ofertados. Por sua vez, o contexto histórico-econômico-social em que se 

encontrava a sociedade demandou uma forma rápida, abstrata e despersonalizada de 

contratação, para que fosse atendido o crescente número de consumidores que surgiam, 

de modo a instrumentalizar os contratos ditos de adesão. 

Nesta seara, constatou-se abuso por parte dos fornecedores de bens e 

serviços em relação aos consumidores, por serem, evidentemente, a parte mais fraca da 

relação contratual de consumo, seja economicamente, tecnicamente, juridicamente etc. 

À época, tais acontecimentos eram escusáveis, visto que os ordenamentos jurídicos 

legitimavam tais premissas através da autonomia da vontade absoluta. Mesmo que, pós-

Revolução Francesa tenha se enaltecido a igualdade entre os homens, ela não se 

configurava materialmente. 

Em razão disto, o Estado passou a não ser mais alheio às relações de direito 

privado, buscando, nesse contexto, a intervir, mormente, pelo meio jurídico para tentar 

assegurar a efetiva igualdade entre os cidadãos, conferindo tratamento diferenciado à 

parte mais fraca, ou, no caso, aos consumidores.  

No Brasil, o advento da Constituição de 1988 voltou-se principalmente à 

defesa da dignidade da pessoa humana, estabelecendo meios para assegurá-la. Dentre os 

meios consagrados pela Carta Magna, destaca-se a defesa dos consumidores como meio 

de defesa da dignidade da pessoa humana e de reinclusão social, o que, posteriormente, 

deu origem ao Código de Defesa do Consumidor. 

Foi exatamente neste contexto que, no Brasil, a função do crédito deixou de 

ser visto como algo depreciativo e expandiu-se vertiginosamente. Indubitavelmente, o 

crédito passou a assumir o papel de integrador social, associado à melhora na qualidade 

de vida das pessoas, na medida em que garante acesso a bens e serviços.  

A sociedade foi evoluindo juntamente com o acesso ao crédito, o que gerou 

uma interdependência mutualista, o símbolo da pós-modernidade e o “combustível” que 

faz tanto a sociedade quanto a economia movimentarem-se, o que causou um 

desequilíbrio nas relações financeiras, culminando na crise da sociedade de crédito, 

evidenciada pelo superendividamento das famílias e desvirtuando o verdadeiro 

propósito de sua concessão.  
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Desde sempre, em verdade, a sociedade foi de consumo. As trocas entre 

bens, serviços e produtos sempre estiveram presentes em todos os tempos, desde as 

civilizações antigas, remontando ao século VI a.C. na Babilônia, Egito e Fenícia, 

inclusive operando através do crédito – quando empréstimos em dinheiro já aconteciam 

com certa frequência (Bertoldi & Pereira, 2006). 

A partir da produção em série e da mão de obra barata trazidas pela 

Revolução Industrial e seu desenvolvimento econômico – diminuição dos custos e, 

consequentemente, diminuição dos preços dos bens e dos serviços –, o número de 

consumidores aumentou exponencialmente, surgindo, então, a sociedade de consumo. 

O que se sustenta, segundo a visão de BAUMAN, é a “evolução” da 

sociedade de consumo para o consumismo na pós-modernidade – o que não é sinônimo: 

consumo se revela na aquisição saudável de bens do mercado, ou seja, na satisfação das 

necessidades da existência do ser humano enquanto indivíduo, enquanto consumismo é 

a aquisição do supérfluo, através de manipulação dos consumidores pela criação de 

necessidades aparentes (Bauman, 2008).  

Portanto, o desejo humano de estabilidade e conformidade se transformou 

em risco para a economia, cujo incentivo ao consumo através do crédito é a principal 

política de desenvolvimento econômico mais adotado pelos governos. A visão de 

crédito como indispensável à sociedade122 (Frade & Magalhães, 2006), foi sendo 

construída a partir da experiência norte-americana, espalhando-se gradativamente aos 

países europeus (Marques et al, 2000). 

Além do crescimento global da economia, o crédito, visto sob a perspectiva 

dos consumidores, contribui para o bem-estar dos indivíduos e das famílias, tornando 

possível o acesso imediato a bens e serviços, tendo como contrapartida um pagamento 

parcelado e futuro. Já que na sociedade pós-moderna o consumo significa identidade 

                                                             
122

 “A democratização do crédito remonta aos EUA, país que, antes dos países europeus ocidentais, 

deixou de interpretar o crédito como sinônimo de pobreza ou de prodigalidade, para o encarar 

simplesmente como um meio de adquirir uma maquina de costura ou um automóvel, transformando-o 

num mecanismo fundamental para dinamizar a economia nacional. De facto, a economia americana cedo 

compreendeu os efeitos positivos do crédito aos consumidores no plano macroeconômico, pelo que 

baseou grande parte de seu crescimento na expansão do crédito a particulares.” FRADE, Catarina. 

MAGALHÃES, Sara. Sobreendividamento: a outra face do crédito. In: MARQUES, Claudia Lima; 

CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (Coord.). Direitos do Consumidor Endividado: 

Superendividamento e Crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. P. 24-25. 
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cultural, o crédito então desempenha papel de inclusão social, facilitando e, até mesmo, 

aferindo acesso ao consumo. 

Foi na década de noventa do século passado que a expansão do crédito no 

Brasil se deu notadamente, graças à estabilidade econômica. A partir de então, os 

fornecedores de crédito despertaram para um novo segmento de consumidores, que até 

então não era atrativo: a população de baixa renda. Isso porque se pretendeu manter a 

dependência do crédito para os bens indispensáveis à manutenção da sobrevivência 

(Bertoncello & Lima, 2007). 

E é assim que se encontra grande parte da população brasileira, cujo crédito 

é a última “arma” para a inclusão social e para a quitação da obrigação de pagamento a 

tais fornecedores, que fica cada vez mais distante de se atingir. Isto porque a pessoa 

contrata crédito para quitar uma dívida, devendo o novo crédito – desta forma, surge um 

círculo vicioso em que não se consegue chegar ao fim do crédito de forma a adimpli-lo 

e quitá-lo, sendo este, justamente, o propósito da exploração desta parte do mercado. 

Assim, o crédito permite a inclusão de pessoas de baixa renda mensal na 

sociedade de consumo, logo, deve ser incentivado o acesso a esse produto – mas de 

maneira responsável, de forma a evitar a ruína do consumidor, comprometer seu 

mínimo existencial e, consequentemente, levá-lo à exclusão do mercado de consumo. 

Nesse sentido, Claudia Lima Marques assevera:  

Consumo é igualdade, é ser cidadão-econômico ativo, é aproveitar as 

benesses do mercado liberal e globalizado. Consumo é inclusão na sociedade, 
nos desejos e benesses do mercado atual. em outras palavras, consumo é para 

as pessoas físicas a realização plena de sua liberdade e dignidade, no que 

podemos chamar de verdadeira cidadania econômico-social (Marques, Lima, 

& Bertoncello, 2011, p. 24) 

Com a flexibilização do mercado de trabalho e o declínio do Estado de bem-

estar social, os novos pobres (entenda-se os superendividados) são excluídos do 

mercado de consumo, da sociedade conhecida como sendo “de crédito e de consumo” 

que propicia status. A respeito, 

[...] o que mais sobressai nestes indivíduos é o afastamento social por 
iniciativa dos próprios sobreendividados. Esse comportamento pode derivar 

de uma atitude consciente e deliberada, que resulta da constatação de que não 

têm condições monetárias para manter os antigos padrões de lazer. Mas pode 

derivar também de um estado emocional favorável ao isolamento e à 

desmotivação pela vida em grupo. A vergonha e a insegurança que lhes é 

comum, facto que se tornou notório ao longo de várias entrevistas, não 
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conduz apenas à construção de uma normalidade artificial, como foi referido. 

Pode gerar igualmente um distanciamento da vida familiar e colectiva, que os 

empurra para as fronteiras da exclusão social. (Frade & Magalhães, 2006, p. 

30) 

Nesse sentido, percebe-se que o superendividamento possui um caráter 

social extremamente relevante, não somente jurídico e econômico, no que se busca a 

proteção da sua dignidade, do mínimo existencial e, com o tratamento do fenômeno, a 

sua reinserção na sociedade. 

b) A Dignidade da Pessoa Humana versus superendividamento 

A dignidade da pessoa humana está consagrada na Constituição Federal, em 

seu artigo 1º, inciso III123, concebendo-a como valor supremo constituído pelo conteúdo 

de todos os direitos fundamentais do homem (Silva, 2009).  

Desta maneira, o ser humano faz-se como centro de todo o ordenamento 

jurídico, devendo tal princípio ser aplicado tanto no direito privado, quanto no direito 

público. Assim sendo, o referido princípio constitui núcleo essencial intangível dos 

direitos fundamentais e representa, conforme ensinamentos de Daniel Sarmento, 

O epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo 
o ordenamento jurídico e balizando não apenas atos estatais, mas também 

toda a miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade 

civil e do mercado (Sarmento, 2000, pp. 59-60). 

Alexandre de Moraes esclarece acerca do conceito de dignidade da pessoa 

humana, ao afirma que 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, constituindo em um mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos (Moraes, 2004, p. 129) 

Assim, constata-se que a dignidade da pessoa humana está vinculada a todos 

os direitos, legitimando os interesses sociais, econômicos e culturais presentes na 

Constituição, principalmente porque reconhece a pessoa humana como valor-fonte do 

                                                             
123

 Art. 1º 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: (...)III - a 

dignidade da pessoa humana. 
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direito, considerada como sentido e consciência  que tem em si mesmo, alargando para 

todos os domínios da vida (Miragem, 2012). 

Tal conceito também foi recepcionado pelo legislador como um objetivo a 

ser alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor pela Política Nacional das 

Relações de Consumo, como também seus interesses econômicos enquanto 

consumidor124, porque se traduz em um reconhecimento de uma nova posição jurídica 

da pessoa em uma relação de consumo e sua proteção já que vulnerável.  

A elevação do consumidor à categoria de sujeito de direitos ocorreu pela 

inserção de sua defesa entre os direitos fundamentais e também como princípio da 

ordem econômica (art. 5º, XXXII, e 170, V, ambos da Constituição Federal), de forma a 

legitimar as medidas interventivas necessárias para a consecução da proteção do 

consumidor. Nesse viés, a configuração do direito do consumidor como direitos 

humanos se trata de um reconhecimento jurídico da necessidade humana de consumir 

(Miragem, 2012). 

Nesse sentido, os valores da dignidade da pessoa humana e da solidariedade 

social exige que, como flagelo social da sociedade de consumo, o superendividamento 

seja prevenido e tratado eficazmente (Cezar, 2007), de modo que o consumidor que 

experimente violação a sua dignidade, como é o caso dos superendividados, deve ser 

tutelado pelo Estado (Oliboni, 2006). Assim,  

A dignidade da pessoa humana, valor supremo de toda a ordem jurídica, deve 

ser tutelada em qualquer circunstância. Sob este fundamento é que se justifica 
a criação de um direito especial para proteger o consumidor. Sendo assim, 

enquadra-se perfeitamente nesta moldura axiológica a necessidade de 

prevenir e tratar o superendividamento, exigindo-se do fornecedor de crédito 

os deveres de lealdade, transparência, informação e cooperação. E mais, 

atende aos valores e princípios fundantes do ordenamento jurídico brasileiro 

a proteção ao mínimo existencial dos consumidores, para se evitar sua 

“morte” econômica e social (Cezar, 2007, p. 157). 

Como se infere, é uma exigência constitucional assegurar ao consumidor a 

sobrevivência com recursos suficientes para manter sua dignidade enquanto pessoa; em 

outras palavras, “devem ser assegurados os meios essenciais de sobrevivência, o 

                                                             
124

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo [...].  
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mínimo indispensável à sua existência com dignidade, garantindo-lhe uma renda que 

impeça sua ruína e exclusão do mercado de consumo” (Cezar, 2007, p. 157). 

Não raramente, o superendividado, no afã de não ver seu bem valioso – seu 

nome – em cadastros de restrição de crédito e inadimplência, e por também necessitar 

de mais crédito para viver, acaba por agravar ainda mais sua situação econômica e, 

consequentemente social, de forma a prejudicar sua dignidade. Dessa forma, o 

superendividamento leva o consumidor à exclusão social e à angústia existencial, por 

sobreviver abaixo de um padrão de existência digna (Oliboni, 2006). 

Em circunstâncias de dificuldades financeiras, o consumidor fica exposto a 

humilhações, discriminações e exclusões, corroborando para o entendimento no sentido 

de que todo cidadão-consumidor é merecedor de ajuda no resgate de sua capacidade 

econômica, de forma a ser reinserido no mercado de consumo, capaz, então, de usufruir 

de vida social e comunitária, além de um convívio familiar harmônico (Franco, 2010). 

Prevenir e tratar o superendividamento é, antes de mais nada, uma medida 

de reinclusão social, ao passo que garante a dignidade da pessoa humana estabelecida 

em nossa Constituição, isto é, adotar medidas de prevenção e tratamento do 

superendividamento “é permitir a inclusão social deste consumidor superendividado, é 

reinseri-lo no mercado de consumo e na sociedade de forma digna, garantindo-lhe uma 

existência também digna” (Oliboni, 2006, p. 348). 

Com efeito, a dignidade da pessoa humana é, portanto, qualidade intrínseca 

e reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor de respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência e da coletividade (Comparato, 2001). 

Dessa forma, garantir a dignidade da pessoa humana dos consumidores 

superendividados, protegendo seu mínimo existencial de forma a garantir a 

sobrevivência dentro de padrões economicamente aceitáveis, é um fator imperativo para 

que haja realmente justiça (Langer, 2010). 

c) A proteção do mínimo existencial  
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O mínimo existencial não está consagrado em nenhum dispositivo de nossa 

Constituição Federal. Contudo, tal preceito é inerente ao ser humano, surgindo em um 

patamar inclusive pré-constitucional através da dignidade da pessoa humana e, como 

tal, condicionante da ordem jurídica (Sarlet, 2007).  

Em outras palavras, o princípio da dignidade da pessoa humana, que visa a 

garantir os meios mínimos para a sobrevivência dos cidadãos, traz atrelado a si a 

proteção do mínimo existencial, ou, de acordo com a doutrina francesa, do reste à vivre.  

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, o mínimo existencial é 

compreendido como um todo de prestações materiais indispensáveis para assegurar a 

cada pessoa uma vida condigna, constituindo o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais sociais, blindado contra toda e qualquer intervenção por parte do Estado e 

da sociedade (Sarlet, 2007). 

A realização do mínimo existencial como direito deve tomar lugar nas 

esferas legislativa, administrativa e judiciária, não prescindindo que a ausência de 

legislação infraconstitucional seja óbice a sua efetivação, pois as prestações positivas de 

bens e serviços para a satisfação justamente do mínimo existencial estão vinculadas à 

própria organização estatal (Torres, 1989). 

Tamanha a importância do tema, observa-se na esfera internacional os 

artigos XXII125, XXIII126 e XV127 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, que sedimentou o mínimo existencial do consumo 

para o ser humano, ao caracterizá-lo como o conjunto de bens indispensáveis ao 

provimento das necessidades básicas do indivíduo e da família, assegurando que sua 

existência seja compatível com a dignidade humana e, com um padrão de vida capaz de 

                                                             
125

 Artigo XXII. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à 

realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos 

de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade.  
126

 Artigo XXIII. (...). 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 

satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 

humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.  
127

 Artigo XXV. 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 

sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 

ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  
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assegurar saúde e bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis.  

Como referido, a lesão ou a ameaça de lesão ao mínimo existencial exclui o 

consumidor superendividado do mercado e traz a impossibilidade de consumo e de 

quitação das suas dívidas, de forma a comprometer-lhe a dignidade, ganhando sentido a 

proteção e tratamento do superendividamento. Nesse sentido, 

O chamado reste à vivre, ou numa acepção já incorporada pela dogmática 

brasileira, mínimo existencial, nada mais é do que um conjunto de recursos 

patrimoniais do devedor, cuja apuração se dá pela diferença entre o 

numerário auferido e o que é comprometido pelos pagamentos, sob qual o 

ordenamento jurídico impede o recaimento do pagamento das obrigações 

assumidas, pois esse equivale ao menor grupo de bens vitais necessários para 

manutenir as despesas da vida cotidiana do consumir. Por outras palavras: 

vale e tem importância, ainda e cada vez mais, a proteção do patrimônio 
necessário à manutenção da existência do indivíduo, mas esta proteção agora 

é legitimada naquilo que o patrimônio tem de imprescindível como meio de 

realização da pessoa humana, enquanto ser dotado de dignidade (Giancoli, 

2010, p. 581).  

Um ponto sensível quanto ao estabelecimento do mínimo existencial é a 

fixação de um quantum a ser protegido, haja vista ser relativo de caso a caso. 

Inexistindo padronização legislativa quanto ao valor no ordenamento jurídico brasileiro, 

lança-se mão da jurisprudência pátria, na qual fixa o percentual médio de 30% da renda 

do consumidor128. 
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 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MÍNIMO 

EXISTENCIAL E SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. Consoante entendimento 
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, revela-se válida a cláusula contratual que prevê o desconto 

em folha de pagamento. A limitação deste ao percentual máximo de 30% dos rendimentos do 

consumidor, excluídos os descontos obrigatórios, decorre da eficácia também entre os particulares do 

princípio da dignidade da pessoa humana (mínimo existencial), bem como objetiva evitar o 

superendividamento do consumidor. Assim, visa-se a assegurar um mínimo de rendimento para 

sobrevivência digna deste e de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70037390556, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 14/10/2010); 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. 

PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE AO 

PATAMAR DE 30% DOS SEUS VENCIMENTOS. RAZOABILIDADE. 1- Pleito de antecipação dos 

efeitos da tutela objetivando a limitação dos descontos realizados na conta-corrente da Autora a título de 
quitação de parcelas de empréstimos contratados. 2 - Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC. 

Verossimilhança das alegações que exsurge do holerite e dos extratos bancários acostados aos autos, 

sendo certo que o perigo de dano irreparável é evidente à vista da natureza alimentar da verba salarial. 3 

Pacífico o entendimento de que o somatório dos descontos perpetrados diretamente na conta-corrente do 

consumidor a título de quitação de empréstimo ou fatura de cartão de crédito, não pode ultrapassar o 

limite de 30% dos vencimentos do consumidor. Inteligência da Súmula nº 200 TJ/RJ. 4 Princípio da 

dignidade da pessoa humana. 5 Precedentes deste Egrégio Tribunal. 6 - Recurso a que se nega 

seguimento. (TJ-RJ - AI: 222648920128190000 RJ 0022264-89.2012.8.19.0000, Relator: DES. FLAVIA 
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Na proposta legislativa de atualização do Código de Defesa do Consumidor 

feita ao Senado (Projeto de Lei 283 de 2012) há dispositivo que prevê essa garantia, na 

qual consolida o entendimento das Cortes brasileiras ao estabelecer que “a somas das 

parcelas reservadas para o pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% da 

sua remuneração mensal líquida, para preservar o mínimo existencial”. 

De qualquer modo, o reconhecimento dessa garantia do mínimo existencial 

independe de expressa previsão legislativa, devendo guardar sintonia com uma 

compreensão constitucionalmente adequada do direito à vida e da dignidade da pessoa 

humana como princípio constitucional fundamental (Sarlet, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumo não resulta somente do crescimento da economia, mas também 

da propagação da cultura do endividamento com o crédito como financiador. Desta 

maneira, o crédito tornou-se indispensável à sociedade pós-moderna e, para muitos, é a 

única maneira de aquisição de bens, de modo que, quem não possui acesso a ele, 

encontra-se marginalizado.  

A massificação de produtos e serviços no mercado, bem como de agressiva 

publicidade, influencia o consumidor vulnerável, ao criar-lhe falsas necessidades e 

standards mínimos de nível social. 

 Aliado a isto, encontramos o desequilíbrio de poder existente na relação de 

consumo, o qual o fornecedor é o detentor de todas as informações necessárias para que 

o consumidor consiga refletir e tomar a decisão correta quanto à operação creditícia, 

pelo consentimento puro. A maior arma que os fornecedores possuem, então, é a 

informação, que é escondida ou disfarçada quando da contratação do crédito (seja na 

fase pré-contratual, contratual ou pós-contratual). Nessa perspectiva, ainda que a 

concessão de crédito se mostre um grande propulsor da economia capitalista, ao 

financiar a atividade econômica, ele também dá causa a práticas abusivas adotadas pelos 

fornecedores.  

Toda essa conjuntura contribuiu para a formação do superendividamento, 

fenômeno social e jurídico que assola milhares de pessoas ao redor do mundo, 

recentemente também constatado no Brasil, caracterizado pela impossibilidade global 

de o devedor pessoa-física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar suas dívidas atuais e 

futuras. 

Invariavelmente, observou-se que os fornecedores/credores contribuem para 

que o consumidor entre em superendividamento, sobretudo pela concessão 

irresponsável de crédito, o que ensejaria medidas estatais protetivas no sentido de 

respnsabilizá-los pelos impactos de suas atividades, sob o prisma da cooperação e da 

socialização dos custos do endividamento crônico.  

Outrossim, restou evidenciada a impacompatibilidade do 

superendividamento com o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, em 
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interpretação sistemática conforme à Constituição Federal e ao Código de Defesa do 

Consumidor, o consumidor é sujeito de direitos, portanto merecedor de proteção estatal 

em qualquer situação em que encontre sua dignidade comprometida, como é o caso do 

superendividamento. 

Também atrelada à dignidade da pessoa humana, encontrou-se o mínimo 

existencial, que é caracterizado pelo conjunto mínimo de bens necessários à manutenção 

condigna do consumidor e que deve ser garantido ao superendividado. Não se trata, 

entretanto, de clemência estatal para com os consumidores, mas sim de respeito a 

garantias fundamentais estabelecidas na Constituição de República, prescindindo, até 

mesmo, de previsão legislativa infraconstitucional. 

A concessão irresponsável de crédito leva o consumidor a sua morte civil e 

à exclusão social, o que deve ser resguardado, haja vista que o superendividamento 

colabora em muito para o desenolvimento de mais problemas sociais, principalmente no 

núcleo familiar.  

Para tanto, é necessário que haja, a exemplo do que ocorre na legislação 

Francesa, a filosofia da reeducação, que percebe o superendividamento como um 

problema tanto econômico, quanto social, conscientizando o consumidor através da 

elaboração de um plano de reestruturação econômica.  

Muito embora haja medidas para prevenção e tratamento do 

superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, tais normas não são 

respeitadas, o que leva à necessidade de um aprimoramento dos princípios ali existentes, 

bem como a propositura de uma lei especial que regule de maneira eficaz esse 

problema, como é o caso do Projeto de Lei n. 283 de 2012 do Senado Federal. 

Notou-se que a principal questão envolvida com o superendividamento é o 

poder de exclusão e de inclusão social que o crédito possui. Se concedido de maneira 

correta, de inclusão; se de maneira irresponsável, de exclusão. Dessa forma, para que os 

consumidores não fiquem à mercê dos fornecedores, é imprescindível que haja a criação 

da lei específica de forma a valorizar, primordialmente, a saúde financeira do 

consumidor, de modo a lhe garantir a manutenção no mercado de consumo e um padrão 

mínimo digno de vida.  
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