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RESUMO 

 

VIEIRA, Camila Freitas. A Tutela do Consumidor Superendividado e o Mínimo 

Existencial 2016. 47 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2016. 

 

Esta monografia tem por objetivo demonstrar que o fenômeno do 

superendividamento merece tutela jurídica especial. O consumidor superendividado 

é todo aquele que não consegue pagar suas dívidas vencidas e vincendas com o 

fruto de seu trabalho sem que o seu sustento e de sua família seja comprometido. 

Apontou-se que vários são os fatores ocasionadores da situação do 

superendividamento, envolvendo desde a oferta excessiva de crédito, bem como o 

marketing agressivo e as frequentes violações às normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Restaram delineadas as graves consequências do superendividamento 

e as inovações trazidas pelo PL 283/2012 para prevenção e tratamento dos 

consumidores que se encontram nessa situtação. Restou delineado que o 

superendividamento compromete o Mínimo Existencial e que é dever do Estado a 

tutela do consumidor superendividado. 

 

Palavras-Chave: Superendividamento, Crédito, Consumidor Superendividado, 

Mínimo Existencial, PL 283/2012. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

VIEIRA, Camila Freitas. La Tutela Jurídica del Consumidor Sobrendeudado y el  

Mínimo Vital , 2015. 61 f– Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

 

El objecivo de esta monografia es demostrar que el fenómeno del 

sobreendeudamiento necesita tutela jurídica especial. El consumidor 

sobreendeudado es aquel que no logra pagar todas sus deudas y tiene sus ingresos 

totalmente comprometidos por los gastos, lo que afecta directamente su próprio 

sustento y de sua família. Em este trabajo se destaca los varios factores que influyen 

en el sobreendeudamiento, como la oferta excesiva de crédito, el marketing agresivo 

y las frecuentes violaciones al CDC. Se apresento las graves consecuencias del 

sobreendeudamiento y las innovaciones del PL 283/2012 para la prevención y 

tratamiento de los consumidores sobreendeudados. Se demostró que el 

sobreendeudamiento compromete al Mínimo Vital y es deber del Estado proteger el 

consumidor sobreendeudado. 

 

Palabras-llaves: Sobreendeudamiento; Crédito; Consumidor Sobreendeudado; 

Mínimo Vital, PL 283/2012 
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INTRODUÇÃO 

 

 O crédito, resultado das sociedades capitalistas que privilegiam a 

massificação de consumo, surge como um dos principais meios pelos quais o 

indivíduo adquire produtos desnecessários vendidos através das grandes 

campanhas publicitárias ou produtos necessários a sua subsistência. 

 No processo de inclusão social, no contexto do desenvolvimento das 

economias emergentes ou em desenvolvimento, uma das estratégias adotadas é a 

inclusão pelo consumo, prevalecendo o acesso à maior oferta de bens e serviços 

disponíveis no mercado. Ao Estado, cabe oferecer através do crédito e do 

financiamento, possibilidades de acesso aos referidos bens e serviços, bem como 

promover estímulos, incentivos ou subsídios para que o setor privado possa produzir 

bens e serviços para os segmentos populacionais de mais baixa renda. 

 Deste modo, o crédito além de atuar como fator de manutenção da vida 

cotidiana, também atua como verdadeiro fator de inclusão social, uma vez que 

permite ao consumidor o acesso a bens não essenciais à vida e alimentado pela 

busca de uma felicidade que é vendida pela mídia, transformando os cidadãos em 

superendividados (LIMA, p.09, 2014). 

 Relacionada aos fatores de inclusão social e do estímulo ao consumo pela 

propaganda, está a oferta excessiva de crédito que atua como outro importante fator 

responsável pelo superendividamento do consumidor, já que aumenta as chances 

de inadimplemento ao transferir a obrigação de uma das partes para o momento 

futuro, o que gera, na verdade, uma ilusão de êxito e de elevação do status 

(SCHMMIDT NETO, p.201, 2012). 

 Assim, o endividamento foi agravado principalmente pela facilitação de 

acesso ao crédito de forma descontrolada nas sociedades de consumo, gerando 

graves problemas sociais, com reflexo no âmbito jurídico e que será objeto de 

estudo deste trabalho, sendo este fenômeno conhecido como superendividamento 

ou sobreendividamento. 

 De modo geral, o superendividamento é amplamente entendido pela doutrina 

como a impossibilidade de o consumidor de boa-fé quitar todas as suas dívidas com 

o próprio salário, sem que isto afete sua própria subsistência e a sua dignidade. 
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 Este é um fenômeno de alcance mundial, já que é uma das consequências 

do modo de produção capitalista e das grandes sociedades de consumo. Já há 

alguns anos que o superendividamento vem sendo tratado em alguns países da 

Europa e nos Estados Unidos de forma a proporcionar a reinclusão social do 

superendividado, bem como para criar mecanismos de proteção do consumidor. 

 Contudo, em que pese as graves consequências sócias do 

superendividamento, ainda não existe no Brasil legislação própria que trate do 

assunto, sendo esta a razão pela qual se escolheu o tema desta monografia. 

 Deste modo, este trabalho demonstra os princípios norteadores do Direito do 

Consumidor no Brasil, a defesa da tutela do consumidor superendividado no Brasil, 

orientada pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, cuja observância 

possibilita a manutenção do mínimo existencial do consumidor. 

 Assim, primeiramente trata-se da contextualização do fenômeno do 

superendividamento na qual se observa o desenvolvimento de uma cultura baseada 

no acesso fácil ao crédito relacionada com o superendividamento e posteriormente, 

dos conceitos básicos de consumidor e de relações de consumo, bem como das 

estruturas de defesa do consumidor. Busca-se ainda com este trabalho identificar os 

tipos de consumidor superendividado, as causas do superendividamento e suas 

consequências. 

Tendo em vista a falta de legislação própria que proteja o consumidor de boa-

fé, a tutela do consumidor que se encontra nessa situação passa a ser realizada por 

meio da aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a manutenção do 

mínimo existencial.   

Por fim, analisam-se a inovações trazidas pelo PL 283/2012 que dispõe sobre 

a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 

superendividamento e de proteção do consumidor pessoa física, com o objetivo de 

garantir o mínimo existencial e a dignidade humana face ao fenômeno do 

superendividamento.  
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CAPÍTULO 1: PANORAMA HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO 

FENÔMENO DO SUPERENDIVIDAMENTO 

 

 Ensina André Perin que a palavra crédito provém do termo latino 

credere que quer dizer ter confiança. Isto é, o credor acredita que o devedor pagará 

conforme previamente ajustado (p. 187, 2012).  

Assim, os elementos fundamentais configuradores do crédito são 

confiança e tempo. A confiança é necessária já que o crédito se assegura numa 

promessa de pagamento, devendo haver, portanto, entre credor e devedor uma 

relação de confiança. Por outro lado, a temporalidade é fundamental, visto que o 

sentido de crédito é justamente o pagamento futuro combinado, pois se fosse à 

vista, perderia a noção de utilização para devolução posterior (MARTINS, p.05, 

1999). 

 Deste modo, o crédito é um dos principais responsáveis pela 

movimentação da economia já que nas atividades comerciais em que o capital é 

sempre necessário para que os comerciantes possam realizar operações lucrativas 

com maior amplitude, a utilização do crédito aumenta consideravelmente essas 

transações, trazendo muitos benefícios para o comércio e maiores possibilidades 

para o seu desenvolvimento.  

Segundo alguns historiadores, as primeiras relações de crédito são bem 

antigas, destacando-se principalmente o período romano em que o crédito era 

estabelecido principalmente nas operações de venda a prazo e empréstimos com 

juros. Em caso de não pagamento, o credo passava a ter direitos sobre os bens e o 

corpo do devedor, quando se penhorava a si próprio, a família e os bens do devedor 

(SCHMIDT NETO, p.190, 2012). 

Assim, o crédito já surgia naquela época como causador de desequilíbrio 

social, uma vez que o devedor podia ser explorado por seu credor, além de perder 

seus direitos civis. Contudo, com o passar dos anos, a obrigação pessoal foi abolida 

passando a vigorar a lei que determinava que somente os bens do devedor 

garantiriam suas dívidas.  

A Igreja Católica sempre condenou o empréstimo a juros e defendia o 

emprego de regras rígidas que condenassem tal prática. Entretanto, com a Reforma 

Protestante a condenação à usura é diminuída em face da defesa deste tipo de 

empréstimo como forma de desenvolvimento econômico.  
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Se por um lado se reconhece as relações creditícias como grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento econômico das sociedades de consumo, por 

outro lado há uma concepção bastante negativa do endividamento ligado à 

concepção negativa do próprio crédito.  

Nos tempos de colônia dos Estados Unidos, por exemplo, o devedor 

insolvente era perseguido como criminoso, ladrão e escravo. Uma vez capturado, 

sofria com prisão e açoitamento.  

Embora esteja presente em diferentes períodos da história com seus 

aspectos positivos e negativos, o superendividamento e a facilitação de acesso ao 

crédito se acentua principalmente a partir dos anos 20 quando se iniciou a produção 

em massa e a publicidade passou a instigar o consumismo e a enaltecer o 

desnecessário, tornando o consumismo uma marca do mundo que começava a se 

globalizar.  

O crédito ao consumo tem sua origem nos Estados Unidos no início do 

século XX e isto se deve ao fato de os americanos apresentarem, na época, as 

melhores condições de antecipar os rendimentos futuros. Foi nos Estados Unidos 

que se consolidou a venda a crédito, pelo o que baseou grande parte do seu 

crescimento na expansão do crédito a particulares.  

A expansão do crédito ocorreu mais tardiamente na Europa ocidental e o 

crédito consolidou-se como uma opção a aquisição de bens duráveis e dirigia-se 

principalmente àquelas pessoas que buscavam uma melhor qualidade de vida.  

De modo geral, o que se nota a parir do século XX é o acentuado 

desenvolvimento das economias de mercado, incitado pelo apelo publicitário para 

adquirir produtos como forma de melhorar de vida e ascender socialmente.  

Assim sendo, a facilitação de acesso ao crédito tem seus aspectos 

positivos e negativos, além de funcionar como fator de inclusão social. Contudo, o 

crédito desmedido e irresponsável é causador de exclusão social e de outros 

problemas de consequências desastrosas que serão adiante melhor apresentados 

neste trabalho.  

No Brasil, o acesso ao crédito fácil e a cultura do crédito iniciaram-se nos 

anos trinta e se consolida nos anos sessenta, que tinham como objetivo criar um 

mercado consumidor em um país de extrema pobreza.  

O principal fator que possibilitou a liberação do crédito ocorreu em 1965. 

A Resolução nº 45 do Conselho Monetário Nacional de 1966 do Banco Central do 
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Brasil destinou 40% dos recursos das instituições financeiras para crédito direto ao 

consumidor.  

É a partir deste momento também que as grandes lojas do ramo varejista 

começam a oferecer crédito ao consumo com cartões da própria loja, com créditos 

que devem ser gastos somente com produtos vendidos por ela.  

Posteriormente, as lojas varejistas também passaram a funcionar como 

agências financeiras, concedendo crédito ao consumidor de diversas formas como o 

cartão de crédito, o cheque especial e o crédito consignado, por exemplo.   

Aos poucos, o pagamento parcelado foi se tornando uma constante, pois 

permitia o pagamento em momento posterior, dando uma falsa noção de maior 

poder de compra pelo consumidor (SCHMIDT NETO, p.200, 2012). 

Neste mesmo sentido, o Plano Real de 1994 ao estabilizar a moeda, 

possibilitou maior abertura de crédito a uma parcela da população que se 

encontrava excluída do sistema de crédito anteriormente, aumentando a 

lucratividade dos fornecedores de produtos, serviços e créditos de um modo geral.  

As instituições financeiras, aquecidas pela economia mais estabilizada, 

com o passar dos anos, continuam a incentivar cada vez o acesso ao crédito fácil. 

“Em 2012, as operações de crédito consignado totalizaram R$ 2.838 bilhões. Em 

número de operações foram registrados 768.053 contratos. Do total de operações 

de empréstimo pessoal e com cartão de crédito, 407.612 foram efetuados por 

segurados que recebem até um salário mínimo” (Lima,p. 27, 2014).  

Assim, nesse contexto, o crédito no Brasil tornou-se algo extremamente 

acessível, ajudado pelo marketing ostensivo, voltando-se mormente para um grupo 

da população que se encontrava excluído do sistema formal de crédito. 

 

1.1. A responsabilidade das instituições fornecedoras de crédito no Brasil 

 

 O superendividamento, como demonstrado anteriormente, teve suas origens 

na facilitação da concessão de crédito pelas agências fornecedoras de crédito e 

sempre ajudado pelo marketing que, por vezes, se mostra agressivo, enganoso ou 

até mesmo omisso na tentativa de conquistar o consumidor.  

O crédito, por sua vez, apresenta-se de maneira positiva, sendo necessário 

para o desenvolvimento econômico de qualquer país que seja orientado pela 

economia de mercado, além de funcionar como forma de inclusão social, uma vez 
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que permite que determinados grupos sociais, excluídos do mercado formal de 

crédito, possam ter acesso a bens e serviços indicadores de melhor qualidade de 

vida.   

O marketing tem importante papel nesta veiculação do crédito, criando para o 

consumidor a falsa percepção de que é possível adquirir todos os bens que se 

deseja através do crédito facilitado, seja pelo pagamento parcelado no cartão de 

crédito, seja pelos empréstimos contraídos nos caixas eletrônicos dos bancos, seja 

pela concessão de crédito a negativados, crédito consignado etc.  

Fácil é perceber como a propaganda oferece variadas formas de crédito, sem, 

contudo, se preocupar com a capacidade de reembolso do consumidor. Claro está 

que esta prática aumenta os casos de superendividamento. 

O incentivo exagerado à contratação através de crédito é permeado por uma 

série de abusos aos direitos do consumidor já na fase pré-contratual. Ocorre muito 

frequentemente o descumprimento do dever de informar que deve estar presente 

desde a formação do contrato até a sua execução. Viola-se, assim, o princípio da 

transparência, fundamental para uma decisão mais consciente do próprio 

consumidor (MARQUES, p.77, 2014).  

Vale ressaltar que embora saiba o consumidor que está contraindo uma nova 

dívida através da contratação de créditos, se age de boa-fé, é completamente 

vulnerável em relação a este contrato. Isto é o que aduz o artigo 39 do CDC, in 

verbis, 

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: (...) IV – prevalecer-se da fraqueza ou 

ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 

produtos ou serviços; (..) V – exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva.”  

 

O crédito concedido indistintamente aumenta ainda mais a situação de 

inadimplemento, já que se inclui nos contratos cláusulas e juros abusivos, além de 

encargos sobre o inadimplemento do contrato (SCHMIDT NETO, P.169, 2012).  

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) firma a responsabilidade objetiva 

dos fornecedores de produtos e serviços, incluindo-se entre esses fornecedores as 

instituições financeiras.  
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Aduz o art. 3°, parágrafo 2º que “serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista.” 

Preceitua o art. 14 do mesmo código que “o fornecedor de serviço responde, 

independentemente da existência da culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes e inadequadas sobre sua função e riscos.”  

A expressão independente da culpa torna claro que a responsabilidade civil 

das instituições financeiras, nestes casos, funda-se no risco e não na culpa.  

Neste sentido, a fim de que sejam minorados os danos aos consumidores e 

até mesmo à própria instituição bancária, esta deve verificar a capacidade de 

reembolso do consumidor, não devendo fornecer mais créditos para quem já se 

encontra excessivamente endividado, sob pena de violação ao comportamento 

responsável, podendo ser responsabilizado contratualmente.  

Pela verificação da capacidade de reembolso do consumidor, deve-se avaliar 

se o consumidor pode custear um novo empréstimo e sem prejuízo de suas 

despesas de sustento próprio e de sua família. 

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro que decidiu recentemente: 

javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LA

B=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA

=1&JOB=20331&PROCESSO=201500275260');  
0066001-40.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO  
JDS.DES.LUIZ ROBERTO AYOUB - Julgamento: 18/02/2016 - 
VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
CONSUMIDOR. MILITAR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE 30% DE 
DESCONTOS SOBRE OS GANHOS LÍQUIDOS. ALEGAÇÃO 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS AFASTADA. ENTENDIMENTO DO STJ E DO 
TJRJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE 
NÃO SE SUSTENTA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 
AO ARTIGO 285-B DO CPC, POIS PRETENDE O AUTOR A 
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU 
CONTRACHEQUE E NÃO A REVISÃO DOS CONTRATOS 
CELEBRADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 
SUPERENDIVIDAMENTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 

javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=20331&PROCESSO=201500275260');
javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=20331&PROCESSO=201500275260');
javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=20331&PROCESSO=201500275260');
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201500275260&CNJ=0066001-40.2015.8.19.0000
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200 E 295, TODAS DO TJRJ. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA EM AVALIAR OS RISCOS QUE PERMEIAM A 
CONCESSÃO DO CRÉDITO. RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 

 
javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LA

B=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA

=1&JOB=29734&PROCESSO=201500139425');  
0270225-05.2013.8.19.0001 - APELACAO  
JDS.DES.LUIZ ROBERTO AYOUB - Julgamento: 12/11/2015 - 
VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR  

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA DO 
RÉU. AÇÃO QUE OBJETIVA A LIMITAÇÃO DOS 
DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO EM 30% DE SEUS VENCIMENTOS. 
APELANTE QUE E´ SERVIDOR MILITAR E POSSUI MAIS DE 
30% DE RENDA BRUTA COMPROMETIDA COM OS 
DIVERSOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS. 
SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ONERAÇÃO DE 
70% AUTORIZADA PELA MP 2215-10/2001 QUE DEVE SER 
AFASTADA, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, 
MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE HUMANA. 
DESCONTOS QUE DEVEM SER LIMITADOS A 30%. 
OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM AVALIAR 
OS RISCOS QUE PERMEIAM A CONCESSÃO DO CRÉDITO. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO CÓDIGO 
CIVIL. DEVE-SE, NA PRESENTE HIPÓTESE, O CDC, TENDO 
EM VISTA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, 
ALÉM DA LEI 10.820/03, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO 
CIVIL. CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE VÁRIOS 
EMPRÉSTIMOS, INDISPENSÁVEL PERÍCIA AMPLA PARA 
EVITAR TUMULTO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO QUE SE DÁ 
PROVIMENTO. 

   
 

 
   

 

 

 Assim, para que haja concessão de crédito responsável e isento de mácula 

aos direitos básicos do consumidor, é necessário que as instituições financeiras 

sejam norteadas por uma maior seletividade, observando o disposto no inciso IX, 

alínea a do art. 39 do CDC, no sentido de verificar as reais condições de reembolso 

do consumidor, diminuindo, assim, os riscos de ocorrência do superendividamento.  

 

javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=29734&PROCESSO=201500139425');
javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=29734&PROCESSO=201500139425');
javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=29734&PROCESSO=201500139425');
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201500139425&CNJ=0270225-05.2013.8.19.0001
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CAPÍTULO 2: O SUPERENDIVIDAMENTO 

 

 Já traçado um breve histórico do superendividamento no Brasil, passa-se a 

uma análise mais detida deste fenômeno sobre sua caracterização jurídica, suas 

causas e consequências, bem como um problema jurídico-social.   

 

2.1 Aspectos jurídicos do superendividamento  

 

Sabe-se que a abertura de diferentes linhas de crédito a distintos setores da 

sociedade veio acompanhada do aumento do número de consumidores 

superendividados.  

O superendividamento pode ser definido por diferentes critérios1. Contudo, o 

traço comum a todas as definições é a impossibilidade do devedor pagar todas as 

suas dívidas, atuais e futuras, com seu patrimônio e seu rendimento.  

Cláudia Lima Marques define o superendividamento como a “impossibilidade 

global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as 

suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com Fisco, oriunda 

de delitos e de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de 

rendas e patrimônio (p.256, 2006)”.  

Já André Perin define superendividamento como “uma condição em que se 

encontra o indivíduo que possui um passivo (dívidas) maior que o ativo (renda 

patrimônio pessoal) e precisa de auxílio para reconstruir sua vida econômico-

financeira (p. 242, 2012).”   

Tais definições, no entanto, focam somente na impossibilidade de o 

consumidor quitar todas as suas dívidas. Contudo, este fenômeno não pode ser 

                                                 
1 Há pelo enos três critérios utilizados para a definição do superendividamento, quais sejam, o administrativo, o 

objetivo e o subjetivo. O modelo administrativo utiliza registros de inadimplemento no judiciário. O critério 

objetivo observa o superendividamento com base na situação econômica do lar, comprando o total das dívidas 

com o rendimento do lar e, por fim, o modelo subjetivo que define e mede o superendividamento a partir da 

percepção dos próprios devedores acerca de quitar suas próprias dívidas vincendas (LIMA, p.29, 2014). 
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visto apenas do ponto de vista obrigacional, já que sua abrabgência extrapola o 

âmbito jurídico. 

Vale destacar que o acúmulo de dívidas pelo consumidor superendividado 

ameaça o custeio de suas necessidades mais básicas e a sua dignidade como 

pessoa, uma vez que compromete a manutenção de um mínimo suficiente para a 

sua sobrevivência de forma digna, o que enseja proteção estatal. 

Outrossim, os impactos sociais do superendividamento são bastante 

negativos, assumindo contornos psicossociais e que constituem um desafio 

regulatório para muitos países que adotaram ou que pretendem adotar um conjunto 

de medidas de prevenção e tratamento (LIMA, p.35, 2014). 

O superendividamento, para assim ser reconhecido, exige pré-requisitos 

objetivos que caracterize a pessoa do superendividado, bem como a natureza da 

dívida. Para Cláudia Lima Marques, o fenômeno do superendividamento pode ser 

entendido a partir do destaque de quatro palavras, quais sejam, consumo, crédito, 

boa-fé e endividamento (MARQUES,2011).  

No que tange ao consumo, não se encaixa no perfil do superendividamento o 

profissional liberal, produtor ou fabricante ou pessoas jurídicas de modo geral. Estas 

são passíveis de falência e de recuperação judicial. O superendividamento refere-se 

à pessoas físicas que contrataram crédito ou consumiram produtos e serviços em 

excesso, sem planejamento orçamentário, e que se vê impossibilitado de pagar tais 

dívidas com seus rendimentos atuais e futuros. 

No que se refere ao crédito, o superendividamento está relacionado a um 

conjunto de dívidas parceladas seja por contrato de mútuo ou por cartão de crédito, 

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

conseguir quitar estas dívidas.  

No tocante à boa-fé, esta é presumida, pois o consumidor ao contratar o 

crédito ou adquirir o produto ou serviço tinha condições de quitar estas dívidas. 

Frisa-se que a boa-fé deve ser de observância obrigatória do consumidor e do 

fornecedor a fim de evitar lesão ao consumidor, bem como auxiliar na ocorrência do 

superendividamento. 

Por fim, no que tange ao endividamento, vale frisar que este termo não deve 

ser encarado de modo pejorativo, mas como fruto da sociedade de consumo atual e 

atinge pessoas de diferentes classes sociais. O prefixo super refere-se ao 

endividamento em demasia e a impossibilidade de pagamento. 
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Ainda em relação ao endividamento, vale destacar que não é necessário que 

a dívida esteja vencida ou que o consumidor esteja inadimplente no momento de 

reconhecimento do superendividamento, já que a regulamentação visa a proteção e 

prevenção deste fenômeno. 

Outrossim, a dívida deve ser necessariamente de consumo, não estando 

abrangida neste entendimento do superendividamento as dívidas profissionais. 

Deste modo, a concessão do crédito deve ter sido destinada à aquisição de produtos 

e serviços para fins pessoais, como destinatário final (LIMA,2014). 

Assim, o entendimento que prevalece na doutrina é no sentido de que o 

superendividamento pode ser conceituado como a impossibilidade manifesta de o 

devedor quitar todas as suas dívidas, não profissionais, vencidas e vincendas.   

 

2.2 Tipos de superendividamento: ativo e passivo  

 

De acordo com a doutrina2, o superendividamento pode ser dividido entre 

ativo e passivo, sendo o primeiro causado por atos voluntários do próprio 

consumidor, induzido pelas estratégias de marketing e pela oferta excessiva de 

crédito e o segundo causado por circunstâncias alheias a sua vontade, tais como 

desemprego, nascimento e morte na família.  

O superendividamento ativo se subdivide em duas categorias: o consciente e 

o inconsciente. No primeiro caso, o consumidor age de má-fé, contraindo dívidas, 

sabendo que não pode quitá-las e com o intuito de lesionar o credor. Este tipo de 

endividado não recebe proteção estatal para fins de recuperação, pois ausente está 

o requisito da boa-fé.  

Já no caso do superendividamento ativo inconsciente, o consumidor age por 

impulso, de maneira inconsequente e não fiscaliza os próprios gastos. Frisa-se que a 

propaganda agressiva e a massificação de acesso ao crédito agrava bastante esta 

situação. Neste tipo de superendividamento, para que o devedor goze de proteção 

estatal, alguns requisitos deverão ser observados pelo julgador do caso concreto, já 

                                                 
2 Ver Manual de Direito do Consumidor Antonio Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo 

Roscoe Bessa – 6ª Ed.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 e O Tratamento do Superendividamento 

e o Direito de Recomeçar dos Consumidores Clarissa Costa de Lima – 1ª Ed. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014.  
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que o maior problema está em diferenciar o endividamento fraudulento e o inocente, 

tratando-se de uma análise minuciosa e subjetiva (COSTA, 2002).  

Além da propaganda agressiva que induz o consumo, outro meio que serve 

para classificar o superendividado é o analfabetismo funcional. Caso se comprove 

no caso concreto que a relação social de consumo era extremamente complexa para 

o nível cultural do consumidor, tem-se o princípio do superendividado ativo 

inconsciente (SCHMIDT NETO, 2012. P. 256).  

 

Quanto ao superendividamento passivo, o devedor coloca-se nesta situação 

por razões alheias à própria vontade e por motivos imprevistos que ocorrem na vida 

do indivíduo, tais como nascimento, morte, divórcio, desemprego, etc.  

Este último muitas vezes é o tipo de superendividado mais vulnerável, uma 

vez que se vê premido pela situação imprevista e contrata crédito para sanar esta 

dívida superveniente, aceitando qualquer taxa de juros (SCHMIDT NETO, 2012. P. 

257).  

Assim, percebe-se que para que haja proteção estatal ao superendividado, é 

necessário que o consumidor tenha agido por sua própria vontade e de boa-fé, sem 

a intenção de lesionar o credor e tenha sido induzido pelos fatores que levam ao 

superendividamento, sendo este o superendividado ativo inconsciente. O segundo 

tipo de superendividado que merece tutela estatal é o superendividado passivo que, 

ao contrário do anterior, seu estado nada tem a ver com culpa ou falta de 

capacidade para lidar com a própria gestão financeira, mas com os imprevistos da 

vida.   

 

2.3 Causas e consequências do superendividamento  

 

Na sociedade de consumo atual é frequente o excessivo fornecimento de 

crédito ao consumidor, ato que se mostra muitas vezes como uma das formas de 

prover as suas necessidades mais básicas.  Contudo, tal fornecimento ocorre de 

forma desregrada, fazendo aumentar cada vez mais o número de consumidores 

endividados.   

Embora não seja o único fator responsável pelo superendividamento do 

consumidor, a exacerbação do acesso ao crédito a particulares pode ser apontada 

como principal causa da ocorrência deste fenômeno (LIMA, p. 69,2014)  
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Historicamente, como apontado anteriormente, o acesso ao crédito fácil e a 

cultura do crédito se iniciaram em um modelo que objetivava criar um mercado de 

consumo em um país de pobreza extremada. Paulatinamente, o pagamento 

parcelado tornou-se um hábito, permitindo ascender a um nível de vida através do 

consumo, gerando, ilusoriamente uma sensação de êxito e elevação do status 

social.  

Já atualmente, fatores relacionados à sociedade pós-moderna de consumo 

criam novas formas de crédito, alimentando a busca de uma falsa felicidade vendida 

pela mídia e caracterizada pelo consumo excessivo, colaborando para transformar 

cidadãos em endividados. 

Deste modo, com o objetivo de aumentar a sua lucratividade, as instituições 

financeiras e os bancos utilizam as mais avançadas técnicas de publicidade em que 

se oferta o crédito, exaltando sempre a facilidade de sua obtenção, sendo certo que, 

na maioria das vezes, pouco importa a capacidade econômica do consumidor para 

adimplir o contrato de mútuo. 

 

Não se está afirmando que os bancos devam abdicar do 
objetivo de auferir lucro explorando o mercado financeiro. Afinal 
esse é o seu negócio. Os bancos cumprem, assim, um papel 
que lhes é reservado no sistema capitalista, como ocorre com 
outros agentes econômicos. O que se está defendendo é a 
necessidade de maior regulamentação do Estado que impeça o 
abuso do poder econômico, isto é, que a busca por lucro acabe 
causando danos à Sociedade, do modo como vem ocorrendo. 
(SCHMIDT NETO, 2012. P. 201).  

 

Além da oferta exagerada de crédito que não leva em conta as condições 

pessoais do consumidor, outros fatores podem ser apontados como razões para a 

ocorrência do superendividamento.  

Um destes fatores é a redução do Estado de bem-estar social, uma vez que o 

não oferecimento por parte do Estado de educação básica de qualidade e a precária 

assistência médica oneram demais o orçamento de pessoas físicas com tais 

despesas. Assim, o aumento dos índices de desemprego levam as pessoas a 

recorrerem a crédito para sanar as próprias despesas com suas necessidades mais 

básicas. 

Um segundo fator que pode ser apontado como causa do 

superendividamento é a falta de educação financeira dos consumidores que não 
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recebem informações suficientes, ou as recebe de modo precário, sobre as 

condições de contratação de determinado serviço ou a aquisição de determinado 

bem e o impacto da dívida gerada em seu orçamento.   

Outro fator relacionado à oferta de crédito e à sociedade pós- moderna é a 

expansão do cartão de crédito em razão de suas próprias características, pois 

separa temporalmente o momento do pagamento do momento do prazer da compra.  

A isto acresce que frequentemente as administradoras de cartão de crédito 

aumentam o limite do cartão sem o consentimento prévio de seu titular.  

Outrossim, a publicidade agressiva instiga ao consumo excessivo, 

estimulando hábitos de consumo pautados pelo excesso que criam desejos irreais e 

não correspondentes às necessidades de fato.  

As consequências do superendividamento são nefastas, variando conforme 

as situações de cada pessoa superendividada.  

Pode-se apontar como uma dessas consequências a perda da capacidade 

produtiva do superendividado o que pode levá-lo a depender de benefícios sociais 

ofertados pelo próprio Estado.  

Outra consequência que pode ser apontada é o aumento do stress 

psicológico e problemas de saúde do devedor, mormente para os consumidores de 

baixa renda que são dependentes do crédito para o custeio das despesas de 

subsistência. Conforme explicita Clarissa Costa de Lima, os efeitos desagradáveis 

do superendividamento atingem também a família do endividado:  

 

Os efeitos negativos das dificuldades econômicas também 
podem atingir os filhos, sendo fonte de desentendimento com 
os pais. Os pais que vivenciam preocupações financeiras 
tendem a ser menos responsáveis com a educação e a 
disciplina dos filhos. Aumenta o potencial de problemas 
emocionais, de saúde, de rendimento escolar das crianças que 
vivenciam os problemas financeiros dos pais, e pode gerar o 
uso de álcool e drogas (LIMA, p. 35, 2014) 

 

Outrossim, o superendividamento pode ser compreendido como um problema 

social, uma vez que é um fator que determina a exclusão do devedor da sociedade 

de consumo. 

 

Sob uma ou outra forma, o superendividamento é gerador de 
situações nefastas que não se pode deixar prosperar. Constitui, 
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com efeito, fonte de tensões no seio da célula familiar que 
muitas vezes acarretam um divórcio, agravando a situação de 
endividamento. Ele pode conduzir as pessoas 
superendividadas a evitar despesas de tratamentos, mesmo 
essenciais, ou ainda a negligenciar a educação dos filhos. E, 
na medida em que a situação é tal, que a moradia não pode 
ser assegurada, é dado um passo na direção da exclusão 
social. 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. (MARQUES e LIMA, 2010, p.10) 

 

Pelo exposto, verifica-se que este estado de superendividamento dos 

consumidores, pessoas físicas e de boa-fé, corporifica um fenômeno jurídico e social 

que merece alguma solução pelo direito, para que o consumidor consiga quitar suas 

dívidas com todos os seus credores, possibilitando sua reestruturação e reinserção 

no mercado de consumo. 

Ademais, tendo-se em conta a proporção dos efeitos do superendividamento 

nas diferentes classes sociais, percebe-se que este é um fenômeno que assume 

contornos que extrapolam o âmbito jurídico, razão pela qual a necessidade de 

proteção do consumidor se impõe cada vez mais.   

 

2.4 O consumidor superendividado e o mínimo existencial  

 

O superendividamento é um problema que está intimamente relacionado à 

sociedade de consumo e à oferta excessiva de crédito e por esta razão sempre 

serão necessários meios para o tratamento daqueles que se encontram nesta 

situação. 

Uma das primeiras consequências enfrentadas pelo consumidor 

superendividado é a inserção de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito o 

que lhe impossibilita de exercer qualquer atividade que necessita de crédito.  

Desta feita, aqueles consumidores que se encontram muito endividados e que 

têm seus nomes inseridos nesses cadastros restritivos se veem impossibilitados 

muitas vezes de custear suas necessidades mais básicas (SCHMIDT NETO, p.238, 

2012). 

Assim, aqueles consumidores que se utilizam do crédito para a manutenção 

da própria subsistência, devido a perda do crédito, acabam tendo a estrutura familiar 
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abalada em razão de não conseguir manter o mesmo padrão de consumo, além de 

outros prejuízos já tratados em tópico específico deste trabalho.  

Deste modo, resta claro que a dignidade do consumidor é afetada pela perda 

de crédito. O consumidor e sua família são expostos à situação de angústia e 

sofrimento devido a este fato.  

Ingo Wolfgang Sarlet define a dignidade da pessoa humana como:  

 

“a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o 

faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 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 co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos.” (2001, p. 60). 

 

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1°,III da 

CRFB/88 é norma de alcance geral e orientadora de todas as outras normas do 

sistema, in verbis: 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.  

Como já demonstrado, o consumidor superendividado sofre abalos na sua 

dignidade como pessoa e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana 

nas relações consumeristas tem por objetivo resguardar a sua garantia 

constitucional, englobando nesta garantia a manutenção do mínimo existencial.  

O mínimo existencial é o conjunto de prestações indispensáveis para 

assegurar a cada pessoa uma vida digna e que pode ser identificado no princípio da 

dignidade da pessoa humana e sobre a qual ninguém tergiversará (BARCELLOS, p. 

200, 2002).  

O mínimo existencial pode ser definido ainda como um direito às condições 

mínimas para a existência humana de forma digna e que não pode ser objeto de 
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intervenção estatal e que exige prestações estatais positivas (TORRES, p. 69, 

2013).   

Assim, verifica-se que o conceito de mínimo existencial abarca muitas 

construções teóricas e envolve o conjunto de condições materiais e direitos 

fundamentais indispensáveis para vida humana.  

  Contudo, não há previsão constitucional expressa que defina o que é mínimo 

existencial mas, pode-se dizer que este instituto está consagrado no dispositivo do 

Estado Social de Direito exposto no artigo 1º, III dedicado à dignidade da pessoa 

humana, bem como no artigo 3º, I e III da Constituição Federal.   

Outrossim, a noção de mínimo existencial abarca a proteção da pessoa 

humana para que ela possa viver com dignidade, realizando seus objetivos, o que 

está amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana.  

Para Ingo Wolfang Sarlet (2011, p.347-348): 

 

“Não nos parece absurda a observação de que negar ao 

indivíduo os recursos materiais mínimos para a manutenção de 

sua existência (negando-lhe, por exemplo, uma pensão 

adequada na velhice, quando já não possui condições de 

prover seu sustento) pode significar, em última análise, 

condená-lo à morte por inanição, por falta de atendimento 

médico, etc. (...) O princípio da dignidade da pessoa humana 

pode vir a assumir, portanto, importante função demarcatória, 

estabelecendo a fronteira para o que se convenciona 

denominar de padrão mínimo na esfera dos direitos sociais. (...) 

onde faltam as condições materiais mínimas, o próprio 

exercício da liberdade fica comprometido, e mesmo os direitos 

de defesa não passam de fórmulas vazias de sentido.”  

Neste sentido, não basta que a dignidade seja apenas reconhecida 

formalmente, mas é necessário que as condições materiais mínimas estejam 

implementadas na sociedade para que o indivíduo possa exercer a sua dignidade 

plenamente, valendo ressaltar que a garantia do mínimo existencial não poderá ser 

reduzida ao nível de um mero mínimo vital que assegure tão somente a existência 

física do indivíduo (SARLET, p.350, 2012).  
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Assim, impõe-se ao Estado o dever de proteger ativamente a vida humana, 

uma vez que esta é a sua própria razão de ser. Assim, no que tange ao direito do 

consumidor, a garantia do mínimo existencial como sendo um conjunto de condições 

materiais relativas ao exercício dos direitos fundamentais, encontra amparo no 

princípio da dignidade da pessoa humana que é prerrogativa para a tutela do 

consumidor superendividado, reconhecida pela doutrina e jurisprudência nacional.  

Resta claro que as consequências do superendividamento afetam 

demasiadamente a dignidade do consumidor, ameaçando também a garantia do 

mínimo existencial devido às dívidas excessivas. O adimplemento dessas dívidas 

compromete a subsistência da família do superendividado e, consequentemente, 

choca-se com o princípio da dignidade humana.  

As situações de superendividamento quando chegam ao judiciário deverão ter 

tratamento adequado capaz de garantir o mínimo existencial tendo sempre em vista 

a vida digna. Caberá ao Estado garantir meios suficientes e essenciais à vida do 

consumidor superendividado, levando-se em conta a totalidade de suas dívidas e a 

parte relativa à manutenção das despesas cotidianas (SCHMIDT NETO, p.341, 

2012). 

Este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

que atua no sentido de limitar a totalidade do pagamento dos débitos no percentual 

correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor 

superendividado. Entende-se que o comprometimento de um percentual maior 

atingiria sobremaneira a dignidade do consumidor e o custeio de suas necessidades 

mais básicas.  

Os julgados abaixo seguem este entendimento da manutenção do mínimo 

existencial. Vejamos. 
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ORDINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 
MATERIAIS E 
MORAIS.SUPERENDIVIDAMENTO. INADIMPLÊNCIA. 
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 
AUTORAIS. APELO DO RÉU PELA IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO OU A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 
EXTRAPATRIMONIAL. DESCONTOS EFETIVADOS NA 
CONTA CORRENTE ONDE A AUTORA RECEBE A SUA 
REMUNERAÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. LIMITAÇÃO 
DOS DESCONTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE CARÁTER 
ALIMENTAR. Apelação do banco réu contra a sentença que 
determinou que os descontos fossem limitados ao valor da 
parcela mensal, observando-se o limite de 30% do salário da 
autora, a devolução simples dos valores descontados a maior e 
o condenou ao pagamento de indenização por dano moral. As 
instituições financeiras que têm o dever de aferir o potencial 
financeiro de seus clientes na concessão de empréstimos. O 
devedor não pode ser onerado em demasia, devendo ser 
observada a limitação do desconto ao percentual total de 
30% (trinta por cento). Preservação do mínimo 
existencial. Princípio da dignidade da pessoa humana. 
Incidência da Lei nº 10820/2003, por analogia, e dos verbetes 
nº 200 e 295 da súmula de jurisprudência predominante deste 
Tribunal de Justiça: "A retenção de valores em conta corrente 
oriunda de empréstimo bancário ou de utilização de cartão de 
crédito não pode ultrapassar o percentual de 30% do salário do 
correntista.". "Na hipótese de superendividamento decorrente 
de empréstimos obtidos de instituições financeiras diversas, a 
totalidade dos descontos incidentes em conta corrente não 
poderá ser superior a 30% do salário do devedor." Todavia, 
aplica-se ao caso o disposto no enunciado nº 205 da Súmula 
desta Corte: "A limitação judicial de descontos decorrentes de 
mútuo bancário realizados por instituição financeira em conta 
corrente, no índice de 30%, não enseja ao correntista 
o direito à devolução do que lhe foi antes cobrado acima do 
percentual, nem a conduta configura dano moral." Portanto, 
merece reforma a sentença para limitar os descontos em 30% 
da remuneração da autora, bem como para afastar a 
determinação de devolução dos valores cobrados acima do 
limite de 30%, tendo em vista que tais valores eram devidos, 
eis que baseados em cláusula contratual vigente. Dano moral 
configurado em razão da má prestação do serviço, do descuido 
e da desídia na solução do problema, que culminou em 
retenção por quatro meses da remuneração total da autora, 
verba de caráter alimentar. Quantum fixado a título de 
compensação pelo dano moral que merece ser mantido no 
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 
Na forma do artigo 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, 
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RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PARCIAL 
PROVIMENTO para limitar o desconto na conta corrente da 
parte autora em 30% (trinta por cento) da sua remuneração e 
para afastar a determinação de devolução dos valores 
descontados acima do valor da parcela, mantendo-se a 
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por 
dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).  
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Dignidade da Pessoa Humana. Preservação do 
mínimo existencial. Decisão Judicial que concedeu a Tutela 
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seu sustento,direito à vida e a dignidade prejudicados, 
devendo-se preservar um mínimo existencial para a própria 
sobrevivência e de sua família, Manutenção da decisão na 
íntegra, Desprovimento do Agravo na forma do Artigo 557, § 1º-
A do CPC". DESPROVIMENTO DO AGRAVO  

 

 

Nos julgados acima transcritos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro manteve a orientação de que, embora o desconto do devedor seja permitido, 

valor superior a 30% seria inadmissível visto que atingiria o mínimo existencial e a 

dignidade do devedor.  

Contudo, a fixação deste percentual no valor de 30% pode ser bastante 

criticável, já que o percentual uniforme de 70% para todos os consumidores pode 

não ser suficiente para a garantia de uma vida com condições dignas (LIMA, p.164, 

2014).  

javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=6637&PROCESSO=201300243423');
javascript:abre('/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PORTAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=6637&PROCESSO=201300243423');
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201300243423&CNJ=0060750-12.2013.8.19.0000


29 

 

Assim, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do 

mínimo existencial deve o Estado atuar de modo a garantir ao devedor os meios 

essenciais a sua sobrevivência, considerando o total de suas dívidas e uma renda 

suficiente a lhe garantir uma vida digna. 

 

CAPÍTULO 3:  A TUTELA DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO  

 

O desenvolvimento do trabalho até o momento teve como objetivo 

demonstrar, por meio da exposição um panorama contextualizado, a evolução do 

crédito nas sociedades que acabou provocando o superendividamento de muitos 

consumidores, fato que necessita de tutela específica no nosso ordenamento.   

Outrossim, restou claro que os consumidores superendividados têm sua 

dignidade abalada além de a situação de superendividamento ameaçar a 

manutenção do mínimo existencial necessário à sobrevivência do consumidor.  

Tendo em vista que o superendividamento decorre da relação entre 

fornecedor e consumidor, cumpre a partir deste momento estabelecer quem é 

consumidor para a doutrina e o que se entende por relações jurídicas de consumo, 

as estruturas do sistema de defesa do consumidor, quais tipos de consumidores 

devem receber tutela protetiva do Estado e quais as medidas preventivas sugeridas 

para se evitar o superendividamento, além das inovações trazidas pelo PL 283/2012 

que visa atualizar o CDC para proteger os consumidores superendividados.  

 

3.1 Conceitos de Consumidor, fornecedor e de relações jurídicas de consumo  
 
O CDC define consumidor em artigos distintos a seguir transcritos:  

 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo 

único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 

consumo.  

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos 
consumidores todas as vítimas do evento. 
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 Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-

se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas.  

 

Percebe-se pela leitura destes artigos que o consumidor é definido através da 

ótica individual e de grupo.  

Para Cláudia Lima Marques a definição de consumidor é bastante ampla em 

seu alcance material. No CDC a definição de consumidor não é meramente 

contratual pois visa a proteger as vítimas das práticas comerciais abusivas, além de 

defender uma coletividade vítima de uma publicidade ilícita. Assim, o consumidor se 

define pelas relações contratuais de consumo e extracontratuais, bem como pelos 

parâmetros individuais e coletivos (p.98, 2014).  

Vale dizer que a figura do consumidor somente aparece frente a um 

fornecedor, sendo o campo de incidência do CDC puramente relacional (MARQUES, 

p.99,2014). Consequentemente, o próprio conceito de consumidor também será 

relacional e tratará de uma relação entre desiguais e tutelada pela CRFB/88.  

Neste passo, duas teorias surgiram para determinar quem é consumidor: a 

finalista e a maximalista.  

Para a primeira corrente, majoritária na jurisprudência, o consumidor é o 

sujeito que põe fim à cadeia de relações envolvendo o produto ou serviço. Esta 

corrente entende a definição de consumidor como meramente econômica, afirmando 

que é necessário ser o consumidor destinatário final e não pode reinserir tal produto 

no mercado de consumo, pois, neste caso, não haveria destinação final, mas 

consumo intermediário.  

Outrossim, para esta corrente, a definição de consumidor é a tutela especial 

concedida aos consumidores, sendo certo que esta tutela somente existe porque o 

consumidor é a parte vulnerável nas relações contratuais de mercado, consoante o 

art. 4º,I do CDC. Os finalistas propõem que se interprete a expressão “destinatário 

final” de maneira restrita.  

O destinatário final pode ser pessoa física ou jurídica que retira o produto do 

mercado para consumo próprio ou de sua família sem reinseri-lo no mercado 

novamente, pois o bem seria novamente um instrumento de produção. Assim, o 

consumidor seria o não profissional, já que o CDC visa a proteger um grupo mais 

vulnerável.  
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Para os defensores da doutrina maximalista, as normas expostas do CDC 

regulavam o mercado de consumo brasileiro e não estavam orientadas para 

necessariamente proteger o consumidor não profissional. Consideram que a 

definição do art.2° do CDC é puramente objetiva, pouco importando se a pessoa 

física ou jurídica visa o lucro quando adquire um bem ou serviço, sendo destinatário 

fático considerado por eles como qualquer pessoa que retira do mercado um bem ou 

serviço.  

Para os maximalistas o CDC seria um código geral sobre o consumo e que 

instituiu normas para todos os agentes do mercado, os quais podem assumir a figura 

de consumidor ou fornecedor de acordo com a situação em que se inserem.  

O entendimento dos maximalistas mais se coaduna com a definição do 

Código Civil e acaba por transformar o direito do consumidor em relações tuteladas 

pelo direito privado, uma vez que estende demasiadamente o conceito de 

consumidor. 

Esta corrente perdeu bastante força, tendo sido muito importante a atuação 

do STJ, fazendo crescer uma nova tendência na jurisprudência centrada na noção 

de consumidor final imediato e de vulnerabilidade, que é a razão de ser do Código 

de Defesa do Consumidor.   

Em 2004 o STJ manifestou-se pelo finalismo, criando, inclusive, um finalismo 

aprofundado, baseado na utilização da noção de maior vulnerabilidade. Pelas 

jurisprudências abaixo expostas, observa-se a atuação deste Tribunal neste sentido 

que frequentemente mitiga a teoria finalista, fazendo surgir o que se chama de 

finalismo aprofundado (MARQUES, p.103, 2014).  

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA 

FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

VULNERABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.ÓBICE DA 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da 

teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito 

de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta 
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Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a 

incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física 

ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final 

do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de 

vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. 

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos 

elementos de prova, concluiu pela vulnerabilidade do agravado 

em relação à agravante. Alterar esse entendimento é inviável 

em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. T4 - QUARTA 

TURMA DJe 19/05/2015  

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL. 

ANÁLISE DE NORMAS CONTIDAS EM RESOLUÇÃO. 

INVIABILIDADE. 

1. Preliminarmente, é de se destacar que os órgãos julgadores 

não estão obrigados a examinar, mesmo com fins de 

prequestionamento, todas as teses levantadas pelo 

jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as 

decisões proferidas estejam devida e coerentemente 

fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, IX, 

da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 

2. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, esta Corte já se pronunciou no sentido de que, 

para se enquadrar no conceito de consumidor, se aplica a 

Teoria Finalista, de forma mitigada, quando a parte contratante 

de serviço público é pessoa jurídica de direito público e se 

demonstra a sua vulnerabilidade no caso concreto. No caso 

dos autos, pretende-se revisar contrato firmado entre Município 

e concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de 

haver excesso de cobrança de serviço fornecido a título de 

iluminação pública à cidade. Aqui, o Município não é, 

propriamente, o destinatário final do serviço. Entretanto, o 

acórdão recorrido não se manifestou a respeito de qualquer 

vulnerabilidade do ente público, razão pela qual a análise 
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referente a tal questão demandaria o revolvimento do suporte 

fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara 

recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 

3. Descabida a pretensão de análise a dispositivos da 

Resolução da ANEEL, na medida em que o recurso especial 

não se presta para uniformizar a interpretação de normas não 

contidas em leis federais. 

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido. 

 

Pelo finalismo aprofundado, o STJ tem utilizado, sob o critério finalista, a 

equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando de pessoa jurídica que comprove ser 

vulnerável e que retire produtos do mercado para insumos para a sua produção, mas 

que atuem fora do âmbito de sua especialidade. O que se tenta preservar e observar 

nesta corrente é a vulnerabilidade do consumidor.   

Como já exposto, a definição de consumidor é relacional e depende da 

presença de um fornecedor, podendo ser uma relação contratual ou extracontratual 

e por esta razão a definição de fornecedor no art. 3º do CDC é tão ampla, para que 

um maior número de relações possa ser abrangido pelo CDC.  

Por este artigo “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

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

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação ou exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 

de serviços”. 

No que tange ao fornecimento de produtos, o que caracteriza o fornecedor é 

desenvolver atividades tipicamente profissionais como a comercialização de 

produtos e serviços com certa habitualidade.  

Deste modo, o CDC não se aplica  para os contratos estabelecidos entre dois 

consumidores, por exemplo, já que o CDC tem por objetivo tutelar as relações entre 

desiguais, preservando o princípio da vulnerabilidade. 

Frisa-se que, para haver uma efetiva proteção do consumidor, é necessário 

que o intérprete e o aplicador da lei saibam determinar o que é uma relação de 

consumo para que se aplique o microssistema de proteção do consumidor, o CDC.  
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Neste passo, o grande desafio que se apresenta aos intérpretes e aos que 

aplicam o CDC, é conseguir estabelecer quem é civil, quem é comerciante quem é 

consumidor, quem faz parte da cadeia de produção e de distribuição, quem é o 

destinatário final e quem é equiparado a consumidor. Estabelecer tais relações, 

definindo quem é sujeito e quem são os sujeitos da relação contratual é que 

determinará a aplicação do CDC.  

 

 3.2 Estruturas do Sistema de Defesa do Consumidor  

 

Apresentado o entendimento doutrinário consumidor e fornecedor e relações 

jurídicas de consumo e quais destes gozam de proteção estatal, passa-se à análise 

da estrutura do sistema de defesa do consumidor, norteada por alguns princípios 

que, se violados, podem levar ao superendividamento, já que ocasionam extrema 

desvantagem aos consumidores, bem como a violação de seus direitos mais 

básicos.   

O Código de Defesa do Consumidor, por meio do seu artigo 4º, institui a 

Política Nacional das Relações de Consumo. Aduz o referido artigo: “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 dos interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo (...)”.  

Ademais, a CRFB/88, em seu artigo 5º XXXII, consagrou a proteção do 

consumidor como um dos princípios da ordem econômica: “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: XXXII - o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.  

Pela leitura do caput deste artigo, o CDC é uma lei de caráter social e público, 

uma vez que tem preponderância sobre as relações privadas e de é de observância 

obrigatória.  

O artigo 4º do CDC elenca em seus incisos uma série de princípios 

norteadores para a interpretação dos demais dispositivos do CDC, além de nortear 

qualquer ato de governo, seja legislativo, executivo e judiciário quanto ao tratamento 

das relações consumeristas, tais como o Princípio da Vulnerabilidade, Boa-fé e 
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Acesso à Justiça e à Informação os quais, uma vez violados, contribuem 

significativamente para a ocorrência do superendividamento.  

O Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor é tido como núcleo base de 

todos os outros princípios do CDC, já que na cadeia de consumo, o consumidor é a 

parte mais fraca desta relação e o CDC tenta diminuir esta disparidade, 

principalmente em seus artigos 4º,I e 47, que determinam a interpretação judicial dos 

constratos sempre de modo favorável ao consumidor.  

A vulnerabilidade do consumidor pode se apresentar de maneiras distintas, 

podendo ser técnica, jurídica e fática. A primeira maneira está relacionada com a 

falta de conhecimento específico do consumidor a respeito do produto que está 

adquirindo; a segunda maneira trata da falta de conhecimentos específicos de 

direito, economia, contabilidade, etc e a última, também conhecida como 

socioeconômica, está relacionada com a posição elevada do fornecedor frente ao 

consumidor.  

Em resumo, o Princípio da Vulnerabilidade orienta todo o direito do 

consumidor e tem como principal função promover o equilíbrio na relação 

consumerista, além de reconhecer a existência de uma parte vulnerável nas 

relações abrangidas pelo CDC.  

O Princípio da Boa-fé, juntamente com o Princípio da Vulnerabilidade, é outro 

grande orientador do Código de Defesa do Consumidor e base de toda a conduta 

contratual que traz a ideia de respeito e fidelidade nas relações contratuais. Refere-

se aquela conduta que se espera das partes contratantes, com base na lealdade, de 

sorte que toda cláusula que infringir esse princípio é considerada como abusiva, 

consoante o artigo 51, IV do CDC. 

Este princípio, acolhido de forma expressa nos artigos 4º,III e 51, IV do CDC, 

além de reconhecer a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor no 

mercado de consumo, atua também como conciliação do interesse destes dois.  A 

boa-fé cria deveres de conduta, impondo às partes comportamentos necessários de 

modo a possibilitar a realização das expectativas geradas pela celebração do 

contrato. 

De acordo com este raciocínio, Cláudia Lima Marques explica que:  

 

O princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das 
obrigações possui muitas funções na nova teoria contratual: 1) 
como fonte de novos deveres especiais de conduta durante o 
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vínculo contratual, os chamados deveres anexos, 2) como 
causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos 
direitos subjetivos e 3) na concreção e interpretação dos 
contratos. (p.124, 2003).  
 

 

O Princípio do Acesso à Justiça, exposto no artigo 5º, XXXV da CF, in verbis, 

“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (...)”. 

Esta norma atinge a todos indistintamente e significa dizer que todos têm acesso à 

justiça na defesa de seus direitos, incluindo os individuais e coletivos.  

O artigo 4º do CDC se coaduna com este comando constitucional, ainda que 

não seja de forma expressa, na medida em que tem como uma de suas 

preocupações a criação de novos mecanismos capazes de facilitar o acesso dos 

cidadãos à justiça.  

Este princípio pode ser mais facilmente observado no artigo 6º,VII do CDC, in 

verbis, “O acesso a órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 

asseguradas a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados." 

Tem-se, por fim, o Princípio da Informação, exposto no art. 4º, IV do CDC, o 

qual exige que o consumidor seja informado sobre todos os aspectos que envolvem 

a compra ou a aquisição de algum serviço, de modo que o consumidor não seja 

lesado ao adquirir este bem ou serviço.  

Ressalta-se que a falta de informação prévia pelo fornecedor ou prestador do 

serviço ou a até mesmo a obscuridade do contrato não força o consumidor a cumprir 

sua obrigação já que, se o consumidor não tiver conhecimento prévio sobre o que 

está adquirindo, as cláusulas contratuais não terão validade e, ademais, como já 

exposto anteriormente, o contrato deve ser interpretado da forma mais benéfica em 

relação ao consumidor.  Em outras palavras: as cláusulas devem ser interpretadas 

de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler 

e, antes disso, entender previamente o que estava adquirindo.  

Por todo o exposto, verifica-se que a inobservância destes princípios pelos 

fornecedores pode levar ao superendividamento, pois ocasionará extrema 

desvantagem ao consumidor, uma vez que restarão violados seus direitos mais 

básicos.  
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Assim, deve prevalecer em toda relação consumerista a atenção aos 

princípios acima elencados, devendo prevalecer primordialmente a boa-fé e o 

equilíbrio entre as partes, os quais decorrem de princípios constitucionais como a 

isonomia e a igualdade, presentes no artigo 5º da CRFB 88.  

Ademais é necessária a criação de legislação própria e de políticas públicas 

voltadas para a orientação da prática do consumo responsável, além de medidas 

repressivas à facilidade extremada da concessão de crédito, irrestrita e abusiva. 

 

CAPÍTULO 4: MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO  

 

O superendividamento é um fenômeno sócio jurídico bastante amplo que 

envolve muitas ciências e que atinge milhares de pessoas pelo mundo que se 

encontram inseridas na economia globalizada. 

Em que pese a gravidade do problema, ainda não existe legislação específica 

no Brasil para tratar o superendividamento. Contudo, medidas preventivas e 

repressivas que tenham por objetivo restabelecer o equilíbrio entre devedor e credor 

podem ser adotadas como formas de diminuir as consequências do 

superendividamento.  

Cláudia Lima Marques em sua obra “Direitos do Consumidor Endividado” 

defende a criação de lei específica para tratar este assunto:  

 

“Assim, pela importância do tema e falta de material de 

pesquisa no País sobre o tema, ousamos publicar este livro 

com todas as investigações realizadas, que visaram servir de 

base à elaboração de uma lei, mesmo antes de terminado o 

projeto, mas com uma contribuição sincera e qualificada ao 

debate e à reflexão sobre o tema do endividamento dos 

consumidores em nosso país” (p.18, 2008).   

 

André Perin Schmidt Neto também é defensor da criação de lei específica 

para este tema, pois acredita que a criação de uma lei que estabeleça um sistema 

de tratamento do superendividamento é, certamente, a melhor solução, podendo 

amparar o superendividado em todos os aspectos (p.341, 2012). 
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Encontra-se na doutrina a defesa de algumas práticas de prevenção ao 

superendividamento. 

Uma delas é o prazo de reflexão e de arrependimento do consumidor durante 

o qual o consumidor pode retirar-se do contrato sem justificativa e indenização. Este 

é um processo que se realiza antes da conclusão do contrato. Deve-se ressaltar que 

esta possibilidade já está prevista no art. 49 do CDC que permite o desfazimento do 

negócio pelo consumidor em um prazo de sete dias. Contudo este dispositivo se 

aplica tão somente à pactuação fora do estabelecimento comercial. A proposta é de 

aumento deste prazo, bem como a sua aplicação a todos os contratos de consumo, 

bem como a fixação de um prazo de reflexão dos contratos de crédito, o que seria 

um meio bastante eficaz de prevenção ao superendividamento (SCHMIDT NETO, 

p.315, 2012) 

Um segundo método de prevenção ao superendividamento é a 

regulamentação da propaganda a fim de evitar o superendividamento e garantir a 

lealdade nos contratos de crédito, de modo que a propaganda traga um mínimo de 

informações necessárias uma decisão mais consciente do consumidor.  

(MARQUES;CAVALLAZZI, p.167, 2006).   

Um terceiro modo de prevenir o superendividamento é a limitação da taxa de 

juros de modo a permitir ao consumidor endividado o pagamento de suas dívidas.  A 

estipulação de juros abusivos para os contratos de crédito é prática frequente no 

Brasil e o consumidor, ante a ausência de qualquer forma de tratamento deste 

fenômeno, vê seu patrimônio se esvair para amortizar uma dívida que não se pode 

pagar (SCHMIDT NETO, p.331, 2012).  

Um quarto modo capaz de evitar o superendividamento é a elaboração de 

programas de educação para o uso do crédito consciente, já que através destes 

programas poder-se-ia desencorajar a tomada de empréstimos arriscados por meio 

de educação dos consumidores, que acabariam por perceber os riscos de contrair 

determinada dívida.  

Outro método capaz de prevenir o superendividamento é a verificação da 

capacidade de reembolso do consumidor na prática de concessão de crédito, sendo 

dever do fornecedor de crédito buscar todas as informações relevantes ao contrato, 

a fim de mitigar o próprio prejuízo e do consumidor (SCHMIDT NETO, p. 310, 2012).  

Essas propostas preventivas ao superendividamento nem sempre funcionam, 

já que o tema é bastante complexo pois, mais do que jurídico, é social. O que se 
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pretende com essas medidas preventivas é demonstrar que o consumidor não é 

protegido de forma adequada com a legislação já existente (SCHMIDT NETO, p. 

297, 2012). 

Cláudia Lima Marques ensina que embora o Código de Defesa do 

Consumidor não preveja formas de tratamento específicas sobre o 

superendividamento, suas normas, se respeitadas, ajudam a evitar este fenômeno, 

bem como a minorar seus efeitos. 

 

Embora propugnemos pelo reconhecimento da necessidade de 
intervenção de intervenção normativa de regulação do crédito, 
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. Para 
tais autores, o grande desafio consumerista é implementar de 
forma eficaz as normas protetoras já existentes. 
(MARQUES;CAVALLAZZI, p.180, 2006) 

 

Assim, embora não exista tratamento para o consumidor superendividado no 

Brasil, as formas já existentes de proteção ao consumidor devem ser observadas 

rigorosamente pelos fornecedores a fim de evitar a ocorrência do 

superendividamento e a violação dos direitos fundamentais do consumidor.  

 

4.1 Inovações trazidas pelo PL 283/2012 frente ao fenômeno do 

superendividamento  

 

O projeto de lei do Senado 283/2012, que modifica o Código de Defesa do 

Consumidor estabelecendo normas para crédito ao consumidor e a prevenção ao 

superendividamento, foi aprovado em 30/09/2015 pelos senadores, em primeiro 

turno, e, depois de votado em turno suplementar, seguirá para a Câmara dos 

Deputados. 

O superendividamento, como já exposto, provoca a exclusão do devedor da 

sociedade de consumo, além de outros efeitos nocivos como o comprometimento do 

mínimo existencial do consumidor endividado e de sua família, razão pela qual deve 

o Estado intervir para proteger o consumidor. Eis a ementa do PL 283/2012.  
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O PL 283/2012 altera a Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao 

consumidor e dispor sobre a instituição de mecanismos de 

prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do 

superendividamento e de proteção do consumidor pessoa 

física, com o objetivo de garantir o mínimo existencial e a 

dignidade humana; estabelece como direito básico do 

consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de 

educação financeira, de prevenção e tratamento das situações 

de superendividamento, preservando o mínimo existencial, por 

meio da revisão e repactuação da dívida, entre outras medidas; 

dispõe sobre a prescrição das pretensões dos consumidores; 

estabelece regras para a prevenção do superendividamento; 

descreve condutas que são vedadas ao fornecedor de produtos 

e serviços que envolvem crédito, tais como: 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, 

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, 

condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o 

início de tratativas à renúncia ou à desistência relativas a 

demandas judiciais; dispõe sobre a conciliação no 

superendividamento; define superendividamento; acrescenta o 

§ 3º ao art. 96 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) para 

estabelecer que não constitui crime a negativa de crédito 

motivada por superendividamento do idoso; dispõe que a 

validade dos negócios e demais atos jurídicos de crédito em 

curso, constituídos antes da entrada em vigor da lei, obedece 

ao disposto no regime anterior, mas os seus efeitos produzidos 

após a sua vigência aos preceitos dela se subordinam. 



41 

 

(disponível em 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/

106773) 

 

Em linhas gerais, no que tange ao superendividamento, o PL 283/2012, 

prevê no seu art. 5º, VI e VII e art. 6º, XI a instituição de mecanismos de 

prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e a 

proteção do consumidor, visando a garantir o mínimo existencial e a preservação 

da dignidade humana. Prevê também a garantia de práticas de crédito 

responsável e de educação financeira de prevenção e tratamento dos 

consumidores superendividados, por meio da repactuação de dívidas, dentre 

outras medidas.  

O referido projeto de lei estabelece em seu artigo 6°, XI o mínimo 

existencial como sendo a quantia mínima destinada à manutenção das despesas 

mensais razoáveis de sobrevivência e referentes às despesas com água, luz, 

alimentação, moradia e educação. 

No artigo 51, XX do PL 283/2012 são consideradas nulas de pleno direito 

as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que 

considerem o simples silêncio do devedor como aceitação dos valores cobrados, 

em especial nos contratos bancários, financeiros, securitários, de cartões de 

crédito ou crédito em geral, das informações prestadas nos extratos, de 

modificação de índice ou alteração contratual. 

Além desses artigos, o PL 283/2012 disponibiliza um capítulo para tratar 

da prevenção e tratamento do consumidor superendividado. O capítulo VII,  

artigo 54‐A  trata da finalidade de prevenir o superendividamento da pessoa natural 

e dispõe sobre o crédito responsável e a educação financeira do consumidor. 

O parágrafo primeiro deste mesmo artigo define superendividamento como a 

impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa‐fé, de pagar o 

conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, que comprometa seu 

mínimo existencial. Além disso, o parágrafo segundo aduz que as dívidas de que 

trata o parágrafo anterior englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos, 

inclusive operações de crédito, de compras a prazo e serviços de prestação 

continuados. Já o parágrafo terceiro estabelece que não se aplica o disposto neste 

Capítulo ao consumidor cujas dividas tenham sido contraídas mediante fraude ou 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/106773
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/106773
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má‐fé ou oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não 

realizar o pagamento.  

Neste mesmo sentido de tutelar o consumidor endividado, o artigo 54-B, além 

das informações obrigatórias previstas no art. 52, que trata dos produtos e serviços 

que envolva outorga de crédito ou financiamento ao consumidor, o fornecedor ou o 

intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, na oferta e 

por meio do contrato ou na fatura, sobre: o custo efetivo total e a descrição dos 

elementos que o compõem; 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; 

o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo 

de dois dias; § 1º As informações referidas no art. 52 e no caput deste artigo devem 

constar de forma clara e resumida no próprio contrato ou em instrumento apartado, 

de fácil acesso ao consumidor. 

O artigo 54-C veda na oferta de crédito ao consumidor fazer referência a 

crédito “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa zero” ou expressão de 

sentido ou entendimento semelhante; ocultar ou dificultar a compreensão sobre os 

ônus e riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo; 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, inclusive à distância, por meio eletrônico ou por telefone, ou se envolver 

prêmio. 

No art. 54‐D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou 

intermediário deve, entre outras condutas: informar e esclarecer adequadamente o 

consumidor considerando sua idade, saúde, conhecimento e condição social, sobre 

a natureza e a modalidade do crédito oferecido, informando todos os custos 

incidentes, observado o disposto no art. 52 e no art. 54‐B, e sobre as consequências 

genéricas e específicas do inadimplemento; avaliar a capacidade e 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; 

No art. 54‐E estabelece-se que nos contratos em que o modo de pagamento 

da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para 

consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para 
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pagamento de dívidas não poderá ser superior a trinta por cento da sua 

remuneração mensal líquida. Em seu parágrafo segundo, 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.  

A proposta de atualização do CDC é de grande importância já que, embora o 

CDC trate de normas protetivas ao consumidor, no que tange ao 

superendividamento, o ordenamento brasileiro carece de lei específica. Esse 

fenômeno merece ser regulado por todas as suas consequências já expostas e 

conforme o PL 283/2012. 
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CONCLUSÃO  

 

Por todo o exposto, conclui-se que o crédito funcionou como fator de 

desenvolvimento econômico e de inclusão social daqueles que pertenciam a um 

setor menos privilegiado da sociedade. 

Contudo, ficou claro que a concessão de crédito de maneira irrestrita e 

abusiva caracteriza-se como a forma negativa de crédito, além de provocar casos 

mais frequentes de superendividamento.  

No Brasil, este fenômeno se inicia nos anos trinta se consolida nos anos 

sessenta já que a facilitação ao crédito tinha como objetivo criar um mercado 

consumidor em um país de extrema pobreza. Entretanto, este fenômeno ficou mais 

evidente com a estabilização da moeda a partir do Plano Real, período em que o 

crédito passou a ser oferecido mais ostensivamente e de variadas formas seja 

através de empréstimos, cartões de crédito fornecidos pelos bancos, cartões de 

crédito oferecidos por redes de loja, etc.  

Estes fatores somados a prática recorrente de publicidade enganosa ao 

consumidor atrelada a abusividade das taxas de juros nos contratos de 

financiamento de crédito cobradas pelos bancos, contribuem demasiadamente para 

que ocorra o superendividamento.  

Ademais, levando-se em conta o conceito de superendividamento na doutrina 

como a impossibilidade manifesta do devedor pagar as suas dívidas atuais e futuras 

com seus rendimentos, buscou-se mostrar, através da doutrina e da jurisprudência, 

que este fenômeno constituiu-se ameaça a manutenção do mínimo existencial do 

consumidor e de sua família.  

Outrossim, buscou-se demonstrar através da exposição das consequências 

do superendividamento, que este fenômeno deve ser tutelado pelo Estado através 

da criação de práticas de prevenção ao superendividamento.  
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Restou claro que o CDC por si só é insuficiente para lidar com o 

superendividamento já que não possui normas reguladoras para esta situação 

específica, além de ter suas normas frequentemente burladas pelos fornecedores.   

Assim, o objetivo do PL 283/2012, exposto neste trabalho, é atualizar o 

Código de Defesa do Consumidor, incluindo normas definidoras do 

superendividamento, além de incluir normas referentes à concessão de crédito e 

formas de tratamento do consumidor superendividado, o que demonstra maior 

preocupação com a efetividade da justiça social. 

O CDC atual não se apresenta suficiente para lidar com a situação de 

superendividamento do consumidor, não possuindo normas reguladoras para o caso 

específico. O consumidor por sua vez, é cotidianamente convencido pela publicidade 

e linhas de crédito fácil, a consumir cada vez mais, numa incessante procura pela 

felicidade, gerada pelo ato da compra. 

Demonstrou-se, ainda, que este tema tem ganhado bastante relevo 

atualmente, sendo então criado o PL 283/2012 para atualizar o CDC como forma de 

amparar e defender o consumidor superendividado sob o prisma da dignidade da 

pessoa humana, previsto no artigo 1º da Constituição Federal e da manutenção do 

mínimo existencial.  

Deste modo, tutelar o consumidor superendividado significa avançar no 

combate à exclusão social, bem como dar efetividade ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, o que só é possível, nestes casos, por meio de tutela jurídica 

específica destinada a prevenir e solucionar as situações de superendividamento.   
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