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RESUMO 

 

A presente monografia busca analisar os temas que permeiam o superendividamento do con-

sumidor, fato social hodierno, abrangente e grave. Para tanto, utiliza-se de pesquisas biblio-

gráficas e jurisprudenciais. Através de expoentes doutrinários, apresenta-se um breve recorte 

histórico da Defesa do Consumidor no Brasil, desde o nascimento da Lei 8.078, de 11 de se-

tembro de 1990, aos Projetos de Lei que intentam modernizá-la, com base em postulados 

constitucionais, notadamente a dignidade humana, e nos deveres que decorrem da boa-fé ob-

jetiva, princípio imposto às relações de crédito com consumidores. Após, debate-se sobre con-

sumismo, sobre publicidade, sobre vulnerabilidade e acerca dos problemas decorrentes da 

concessão irresponsável de crédito. Por fim, enfoque foi dado ao fenômeno do superendivi-

damento, pensando em tratamento e prevenção, com base na legislação estrangeira e no que 

se desenvolveu no Brasil até o presente momento, tanto doutrinariamente quanto em órgãos e 

entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, salientando a im-

portância de um Direito que reflita as realidades sociais existentes. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Publicidade. Consumismo. Crédito ao Consumo. Superen-

dividamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze the themes that permeate the over-indebtedness of the con-

sumer, today's comprehensive and serious social fact. To do so, is used the bibliographic and 

jurisprudential research. Through doctrinaire exponents, is presented a historical briefing view 

of Consumer Defense Code in Brazil since the birth of Law number 8.078 of September 11, 

1990, to the Bills that intend to modernize it, based on constitutional postulates, notably the 

human dignity, and on the duties arising from the objective good faith, imposed principle to 

the credit relationships with consumers. After, is discussed about consumerism, about adver-

tising, about vulnerability and about the problems caused by irresponsible lending. Finally, 

focus was given to the phenomenon of over-indebtedness, thinking on treatment and preven-

tion, based on foreign law and that developed in Brazil to date, both doctrinally and in agen-

cies and organizations that are part of the National Consumer Defense System, stressing the 

importance of a law that reflects existing social realities.  

 

Keywords: Vulnerability. Advertising. Consumerism. Consumer Credit. Over-indebtedness. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o passar dos anos a sociedade tem mudado de feição, o que afeta diretamente as 

estruturas de convívio existentes. Muitas vezes, o Direito não consegue acompanhar tais mu-

danças com a mesma velocidade, e situações que não encontram previsão na lei acabam ba-

tendo às portas do Poder Judiciário. É o caso do fenômeno denominado de superendividamen-

to.  

É por meio do consumo que as empresas recolhem impostos ao Estado que, por sua 

vez, presta serviços à sociedade e assim propicia condições que estimulam o consumo. É co-

mo uma linha de produção, na qual o ato de consumir é fator preponderante para a continui-

dade do ciclo. Importante dizer que o século XXI, em recente relatório do Programa das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi considerado o século do consumo (POR-

TO, 2011).  

O trabalho ora proposto, então, tem por objeto um fato social abrangente, qual seja, o 

superendividamento do consumidor, que sucede, em linhas gerais, quando a pessoa física de 

boa-fé se encontra incapaz de pagar com o seu rendimento mensal todas as suas dívidas, atu-

ais e porvindouras, sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Atualmente, é 

considerado um fenômeno comum, sendo reflexo das mudanças nos arranjos sociais e econô-

micos nos últimos anos, especialmente da inclusão das classes C, D e E ao mercado de con-

sumo nesta segunda década do século XXI, da democratização e da facilidade em adquirir 

crédito, assim como do pagamento em parcelas.  

Ressalte-se que fornecer crédito é fator primordial para fomentar o consumo e con-

sequentemente movimentar a economia, melhorar os índices sociais, visto que gera empregos, 

tributos, dentre outros, e, igualmente, para manter a dignidade da pessoa humana no que diz 

respeito à necessidade de suprimentos para a vida e, evidentemente, ao lazer. Entretanto, o 

fornecimento de crédito de maneira irresponsável acaba por superendividar o consumidor, o 

que gera problemas psicológicos, familiares e afasta a pessoa física do mercado de consumo, 

criando marginalização e isolamento, como veremos adiante.  

Assim sendo, informação e clareza na concessão de crédito são fundamentais. Há ca-

sos, muito frequentes, nos quais o consumidor jamais teve acesso ao contrato de crédito cele-

brado. Prevenir o superendividamento é regulamentar e informar de maneira inteligível, do 
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crédito ao consumo. O Direito Comparado trás diversas situações e técnicas que se mostram 

eficazes para prevenir e tratar o superendividamento e que merecem ser refletidas e versadas 

como inspiração para o direito brasileiro. Ademais, estudar a publicidade por trás do consumo 

é tema fundamental, inclusive avaliando a divulgação do crédito, assim como, a partir daí, 

trabalhar com a vulnerabilidade do consumidor, pessoa física de boa-fé, que não deve estar à 

mercê dos altos juros oriundos dos serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e se-

curitária, arriscando, com os parcelamentos não refletidos e as cláusulas exorbitantes dos con-

tratos de adesão, a sua segurança orçamentária em nome do poder de compra.  

Entendendo o Direito como ciência social, nada mais acertado do que intercalar soci-

ologia, serviço social e economia política, a fim de tornar eficazes as diretrizes da Política 

Nacional de Consumo e da própria Constituição Federal, quando em 1988 erigiu ao nível de 

garantia e liberdade fundamental, logo direito fundamental (Art. 5, XXXII, da CF/1988), a 

defesa do consumidor, que foi incluída também na ordem econômica constitucional como um 

princípio limitador da livre iniciativa dos fornecedores (art. 170, V da CF/1988), até mesmo 

nos serviços bancários, financeiros, de crédito e securitários, como garantiu a decisão do 

egrégio Supremo Tribunal Federal na ADI 2.591, conhecida como ADI dos Bancos.  

Também, a procedência da Lei 8.078/90, o Código de Defesa e Proteção do Consu-

midor, é o mandamento constitucional de proteger de forma especial este sujeito do Direito 

Privado (art. 48 dos atos e Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988), que na épo-

ca atual se mostra ainda mais exposto a práticas que merecem tutela. Hodiernamente há uma 

imensa massa de consumidores que se junta a de outrora de maneira muitas das vezes irres-

ponsável, cega, clamando pela intervenção do Direito.  

Discutiremos, portanto, sobre crédito, sobre publicidade, acerca da vulnerabilidade e 

a respeito do superendividamento do consumidor. O intuito não é desacreditar o consumo ou 

os empréstimos bancários; ao revés, buscaremos por soluções práticas, educadoras e preventi-

vas, visto que todos os países vinculam consumo e crédito, e a maioria destes possui legisla-

ção específica regulando o tema, com leis de combate a usura de bancos e financeiras, por 

exemplo, enquanto o Brasil não o faz, aludindo ao tema apenas no art. 52 do Código de Defe-

sa do Consumidor.   

No primeiro capítulo traçaremos uma breve evolução dos contratos e do direito do 

consumidor, em perspectiva histórica; assim como analisaremos os direitos do consumidor na 
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visão contemporânea, abarcando o conceito de vulnerabilidade e os princípios protetivos que 

encontram guarida na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Objetivamos mostrar que há alicerce, que é cabível, no contexto legislativo, doutrinário e ju-

risprudencial presente, questionar, tratar e prevenir o superendividamento.  

No segundo capítulo pretendemos debater acerca dos problemas que envolvem a 

concessão de crédito, que cria condições de acesso ao consumo, amiúde sendo o único meio 

para a aquisição de produtos e serviços. Assim como discutiremos acerca do fenômeno do 

consumismo, do assédio ao consumo e do papel da publicidade desmedida nestas questões, 

visto que geram a movimentação da economia, mas em contrapartida são fonte de abuso por 

parte do fornecedor e de lucratividade imensa para alguns bancos. Defenderemos que a possi-

bilidade de alguns fruírem com o serviço de crédito gera o direito do consumidor à educação e 

à informação ampla e eficaz.  

No último capítulo versaremos sobre o fenômeno do superendividamento com enfo-

que em prevenção e tratamento. Estaremos apoiados na legislação estrangeira e em soluções 

práticas, às vezes extrajudiciais, que já acontecem no Brasil, no seio de PROCONs e Defenso-

rias. Além disso, abordaremos o Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) nº283 de 2012, que 

altera o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), para, de acordo com a ementa do 

PLS, aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do supe-

rendividamento. 
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2 O DIREITO DO CONSUMIDOR NA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA  

 

A concepção de Contrato, ideia amadurecida nos séculos XVII e XVIII, e aperfeiço-

ada no século XIX, baseava-se no postulado jusnaturalístico que determinava na vontade hu-

mana todo o efeito jurídico: a Teoria da Vontade, data vênia, era o Direito dos Contratos.  

Hodiernamente, ao contrário do que muitos afirmam, a autonomia da vontade faz 

parte do Direito dos Contratos, mas não pode mais ser requisito único deste fenômeno. Anali-

semos (ROPPO, 2009, p. 298): 

 

(...) Num sistema caracterizado pela produção, distribuição e consumo de massa, o 

primeiro imperativo é, de facto, o de garantir a celeridade das contratações, a segu-

rança e a estabilidade das relações: mas estes objectivos requerem, justamente, que 

as transacções sejam tomadas e disciplinadas na sua objectividade, no seu desenvol-

vimento típico; eles são, portando, incompatíveis com a atribuição de relevância de-

cisiva à vontade individual, às particularidades e concretas atitudes psíquicas dos su-

jeitos interessados na troca, numa palavra, com a teoria da vontade.  

 

No Brasil, essas são as ideias advindas com a constitucionalização do Direito Priva-

do, que superou a dicotomia que dividia os ramos do Direito, objetivando privilegiar a digni-

dade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a fim de construir 

uma sociedade justa, livre e solidária, em consonância com a Carta Magna de 1988.  

Em verdade, a “presença” do consumidor nos textos constitucionais é fato recente; 

foi a Carta Magna espanhola, de 1978, a primeira a se ocupar do tema (COMPARATO, 

2011). Os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva representam a nova 

Ordem instaurada a partir de então, com o fito de que os acordos de vontade guardem sintonia 

com os interesses da sociedade.  

Neste esteio, tratando de Direito do Consumidor, como revela Agathe Schmidt da 

Silva (SCHMIDT DA SILVA
1
, 1996 apud CARVALHO, 2007): 

 

                                                 
1
 SILVA, Agathe E. Schmidt da. Cláusula geral de boa-fé nos contratos de consumo. Revista de Direito do Con-

sumidor, nº17, Janeiro/Março 1996, p. 151.  
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A concentração da força econômica e de capitais e os monopólios na sociedade de 

consumo originaram um desequilíbrio bastante evidenciado nas relações contratuais, 

que exigiu a interferência do Estado através de uma ação protetora para a parte mais 

frágil destas relações.  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, então, introduziu a Defe-

sa do Consumidor entre os princípios gerais da Ordem Econômica; assim como o fez no Capí-

tulo dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º, XXXII, CRFB, 1988).  

E, visando unificar a disciplina jurídica surgiu, em 1990, o atual Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990). As regras do diploma se restringem à 

relação fornecedor/consumidor, mas interessam à Ordem Pública, visto que assumiram os 

interesses da sociedade sobre os indivíduos, criando um microssistema.  

Importante dizer que a identificação da relação de consumo e seus elementos é o que 

determina o raio de aplicação do Código. De acordo com o art. 2º do mencionado diploma, 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final” – destinatário final, por certo, seria aquele que retira o bem do mercado; o 

conceito de fornecedor, por sua vez, encontra-se insculpido no art. 3º do código.  

Todavia, como decodificar tais normas? Existem, então, três principais correntes de 

interpretação dos direitos do consumidor, a saber: finalista, maximalista e finalista mitigada.  

Saltando a análise de tais correntes, ponderando a jurisprudência do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ), parece-nos que a Corte vem decidindo por bem encarar o elemento vul-

nerabilidade como figura central nas discussões que envolvem classificação de consumidores 

e fornecedores. Portando, seguindo esta lógica, as normas do CDC são aplicáveis em todas as 

áreas do Direito nas quais se dê a relação de consumo.  

 

2.1 VULNERABILIDADE E DEMAIS PRINCÍPIOS 

 

Entende-se por princípio, na Teoria Constitucional, o ditame superior que norteia a in-

terpretação e a criação de normas. Tais princípios podem ser explícitos ou implícitos, podem 

referir-se a todo o ordenamento constitucional (quando são chamados de fundamentais), ou 

apenas a uma parte dele, sendo de ordem política ou econômica, por exemplo.  
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Vejamos as palavras de Mendes (2011, p. 82), ao dizer sobre “regras e princípios em 

Dworking e em Alexy”: 

 

A norma da espécie regra tem um modo de aplicação próprio que a diferencia, quali-

tativamente, da norma espécie princípio. Aplica-se a regra segundo o modo do tudo 

ou nada; de maneira, portanto, disjuntiva. Dworking explica: “se os fatos que uma 

regra estipula ocorrem, então ou a regra é válida, e a solução que dela resulta deve 

ser aceita, ou não é válida, e não contribuirá em nada para a decisão”. (...) Ensina 

Dworking que os princípios, de seu lado, não desencadeiam automaticamente as 

consequências jurídicas previstas no texto normativo pela só ocorrência da situação 

de fato que o texto descreve (...). Os princípios, como delineados por Dworking, 

captam os valores morais da comunidade e os tornam elementos próprios de um dis-

curso jurídico.  

 

Para o Direito do Consumidor, são princípios gerais os da informação e da transpa-

rência; o princípio da boa-fé, que se traduz em verdadeira norma de comportamento; os prin-

cípios da equidade e da confiança e o princípio da vulnerabilidade.  

Estes são tais que justificam as regras consumeristas e esclarecem precedentes que 

tendem a abrandar a desigualdade instalada a partir da relação de consumo. Explicam, tam-

bém, muitas sugestões práticas e doutrinárias passíveis de serem legisladas que serão apresen-

tadas neste trabalho.   

Sobre a vulnerabilidade, princípio tido como basilar para este estudo, importante di-

zer que o consumidor é, de início, considerado vulnerável, razão pela qual incidem as normas 

de defesa. Isto decorre do princípio da isonomia, ou seja, de tratar os desiguais desigualmente, 

na medida em que o Direito do Consumidor protege os cidadãos, oprimidos pelo mercado de 

consumo.  

Pode-se afirmar que, a partir do século XX, a sociedade passou a ser de consumo, na 

qual há um enorme número de produtos e serviços ofertados, assim como o crédito; outra ca-

racterística é o marketing, do que trataremos em momento oportuno.  

Ocorre que, as relações contratuais, na sociedade interligada, cresceram de maneira 

sem precedentes, mas são relações marcadas por desigualdade. Fornecedores, produtores e 

comerciantes estão em posição de “força superior” frente aos consumidores, por serem os 

detentores dos “meios de produção”.  
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No entanto, o Direito privado tem, hoje, uma função social, acima dos interesses dos 

indivíduos, guiado pela ordem constitucional. Assim, o Direito do Consumidor, através de 

princípios como este da vulnerabilidade, inerente a todas as relações, está ligado a um para-

digma de diferenças, atento ao tratamento de interesses difusos e de equidade.  

A vulnerabilidade, de acordo com a melhor doutrina, pode ser técnica jurídica e cien-

tífica. Mas, importante dizer, não se confunde com hipossuficiência. Por, na relação de con-

sumo, se caracterizar como consumidor, o cidadão é vulnerável; sempre será assim considera-

do, basta, apenas, que se encaixe na condição de consumidor.  

Nem sempre, ao revés, será hipossuficiente. Isto porque a hipossuficiência se relaci-

ona com características pessoais do indivíduo (consumidor) e do fornecedor, e pode ser técni-

ca ou econômica. 

 

2.2 ADI 2.591 

 

Dissertando sobre as instituições financeiras, importante é citar a Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) nº 2. 591 – conhecida como ADI dos bancos.  

A mercadoria/produto que as instituições financeiras fornecem é a moeda e, para as 

atividades negociais, uma série de contratos são criados, na maioria das vezes, contratos de 

adesão com cláusulas que tornam o consumidor ainda mais vulnerável. Destarte, já que se 

concede dinheiro ou crédito para alguém que recebe como destinatário final, parece claro que 

se trate de relação de consumo. 

Vejamos as palavras de Nelson Nery Júnior (JÚNIOR
2
, apud RIZZARDO, 2013): 

 

Havendo outorga do dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como desti-

natário final, há a relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do 

CDC. Caso o devedor tome dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-

lo, não será destinatário final, e portanto não há que se falar em relação de consumo. 

Como as regras normais de experiência nos dão conta de que a pessoa física que 

empresta dinheiro ou toma crédito de banco o faz para sua utilização pessoal, como 

destinatário final, existe aqui presunção hominis, juris tantum, de que se trata de re-

                                                 
2
 JUNIOR, Nelson Nery. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 9 ed. São Paulo: Forense Universitária, 

2007. 305 p.  
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lação de consumo. O ônus de provar o contrário, ou seja, que o dinheiro ou crédito 

tomado pela pessoa física não foi destinado ao uso final do devedor, é do banco, 

quer porque se trata de presunção a favor do mutuário ou creditado, quer porque po-

derá incidir o art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova a favor do 

consumidor.  

 

Assim, tendo o Direito do Consumidor a incumbência de levar a boa-fé e os demais 

princípios que abarca as relações sociais, nada mais justo do que analisar os contratos firma-

dos com instituições financeiras à luz do CDC, preservando o ser hipossuficiente que se reduz 

a mero aceitante do conteúdo dos contratos firmados.  

O próprio código confirma as intenções dos doutrinadores citados ao, em seu art. 3º, 

§2º, aludir que: “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 

O STJ, por sua vez, tornou pacífica qualquer discussão sobre o assunto ao editar a 

súmula 297, em 2004. No mesmo esteio, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a 

constitucionalidade do art. 3º, §2º do CDC, já citado neste trabalho, em 07 de junho de 2006 

sob a relatoria do Ministro Carlos Velloso.  

Trata-se da ADI nº 2.591, que tem como uma das partes a Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro (CONIF). O órgão julgador foi o Tribunal Pleno e discutiu-se a sujeição 

das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor.  

Questionou-se a constitucionalidade das expressões “inclusive as de natureza bancá-

ria, financeira, de crédito e securitária”, e se argumentou que de acordo com o art. 192 da 

Constituição Federal caberia à Lei Complementar a regulação do Sistema Financeiro Nacio-

nal.  A seguir, a ementa do julgamento da ADI 2.591:  

 

(...) 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das 

normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.   (...) 3. O preceito veicu-

lado pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em 

coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a 

remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na explo-

ração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangên-

cia. (...)6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às 

normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo 

das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por insti-
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tuições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem 

prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Po-

der Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual 

abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual 

da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE 

LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO 

DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição 

do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos 

pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do 

País e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complemen-

tar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamenta-

ção da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. 

ART. 4º, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À 

CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUI-

ÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM 

ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade nor-

mativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual 

lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das insti-

tuições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema fi-

nanceiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regula-

ção por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produ-

ção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao 

funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à 

legalidade. 

 

Patente, então, o entendimento de que o Direito do Consumidor é um microssistema 

deveras presente no cotidiano dos cidadãos, regulando diversas relações como as que envol-

vem bancos e financeiras, por exemplo. Passemos, contudo, à análise dos fenômenos que en-

volvem a sociedade de consumo.  
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3 TEMPO DE “ERAS”: DA “ERA DA INFORMAÇÃO” E DA “ERA DO MARKETING” 

 

Estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 

base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD realizada em 2005, 

2008, 2009 e 2011
3
, questionou diversos moradores com faixa etária a partir de 10 anos de 

idade sobre acesso a internet. Perguntou-se se tinham acessado a internet nos últimos três me-

ses.  

Os resultados da pesquisa mostraram que, em 2011, 77,7 milhões de pessoas de 10 

anos ou mais de idade acessaram a Internet no período de referência anterior às entrevistas. 

Este contingente equivalia a 46,5% do total da população de 10 anos ou mais de idade.  

Em 2009, o número de internautas foi estimado em 67,7 milhões, representando 

41,6% da população-alvo. Nos anos de 2008 e 2005, estes totais foram estimados em 55,7 

milhões (ou 34,7% da população-alvo) e 31,9 milhões (ou 20,9% da população-alvo), respec-

tivamente.  

De 2005 para 2011, a população de 10 anos ou mais de idade (população em idade 

ativa) cresceu 9,7%, enquanto o contingente de pessoas que utilizaram a Internet aumentou 

143,8%, ou seja, em seis anos o número de internautas no País cresceu 45,8 milhões. 

Ainda, a título de exemplo, estima-se que 61% dos adolescentes britânicos com ida-

des entre 13 e 17 anos “têm um perfil pessoal num site de rede que possibilite relacionar-se on 

line” (LEWIS
4
, 2006 apud BAUMAN, 2008, p. 8).  

Tais dados são reflexos da realidade tecnológica instaurada no fim do período da 

Guerra Fria que criou as chamadas por Porto (2014, p.81) de Redes de Informação, através 

das quais o indivíduo passa a interagir, no ambiente virtual, com outros através de redes soci-

ais, comerciais, empresariais, dentre tantas ulteriores.  

Dissertando sobre propaganda
5
 digital, marketing e multimídia, entende-se a socie-

dade de rede aliada à era do marketing (CORREA, 2003, p. 86) na qual vender não é suficien-

                                                 
3
 IBGE. Acesso à Internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2011. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Acesso_a_internet_e_posse_celular/2011/comentarios.pdf>. Acesso em 29/10/2014. 
4
 LEWIS, Paul. Teenage networking websites face anti-paedophile investigation. Guardian, 3 de julho de 2006.  

5
 Importante consignar que os publicitários diferenciam publicidade e propaganda. De maneira simplista diría-

mos que a propaganda apresenta fim ideológico, ao passo que a publicidade exara objetivo comercial.  
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te no cenário competitivo instaurado, e, sim, há necessidade de incutir no consumidor ideias 

como a de necessidade. A partir daí, então, o marketing estratégico se tornou o diferencial 

para a subsistência dos fornecedores.  

Tratar de comunicação digital é descrever a evolução da publicidade (CORREA, 

2003, p. 89); atualmente, bastaria, pois, um clique em um anúncio hipermídia que o usuário já 

se encontraria em novo ambiente virtual, no qual, em tempo real, contrataria produtos e servi-

ços.  

As estratégias de marketing, portanto, baseiam-se em planejamento estratégico, com 

vistas a conhecer o público alvo, aplicar pesquisas mercadológicas, identificar hábitos de con-

sumo e, a nosso ver, principalmente identificar as características psicológicas do grupo. 

São medidas agressivas, de assédio, que fazem parte de políticas governamentais 

e/ou empresariais de consumo. Como apresentado, na conjuntura atual, na qual as redes de 

relacionamento fazem parte da vida das pessoas e a sociedade é, de fato, interligada, comprar 

produtos, serviços e informações são práticas exercidas muitas vezes durante um mesmo dia.  

Entretanto, tal desenvolvimento tecnológico e a acessibilidade que se tem a ele, não 

são proporcionais com a legislação vigente, a saber, o Código Civil, por exemplo, sem normas 

específicas para disciplinar as ocorrências do mundo digital. 

O tema é controverso e doutrinadores temem pela falta de efetividade dos acordos 

que envolvem contratos on line, por exemplo, isto porque de nada adiantaria solucionar ques-

tões de foro e direito aplicável no âmbito nacional, se a solução assim alcançada não produzir 

qualquer impacto na esfera internacional na qual ocorre o comércio eletrônico (RELVAS, 

2012).  

Observemos o que diz Porto (2014, p. 90): 

 

A ausência temporária de regulamentação traz ao menos duas consequências: como 

não existe certeza jurídica quanto aos parâmetros do que se pode ou não fazer pela 

rede, a sua regulamentação corre por “regras gerais” que acabam por transferir a de-

cisão quanto ao equilíbrio das relações para o já tão assoberbado judiciário, mas sem 

dotá-lo de regras claras para tanto, o que aumenta ainda mais a incerteza; já a segun-

da consequência é a ausência de regulamentação formal da internet que abre a possi-

bilidade de que outras formas de regulamentação tenham lugar, conforme acontece 

de maneira mais emblemática com o Código de Defesa do Consumidor.  
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Ademais, estaria o consumidor assistido? Afinal, assentemos, se um dos contratantes 

expressa a sua vontade, o seu aceite, com simples clique no computador, sem a possibilidade 

de interagir com quem formulou os termos do contrato, não há que se cogitar exercício autô-

nomo e desvinculado da vontade
 
 (PORTO, 2014).  

Portanto, problema é a vulnerabilização do indivíduo diante dos mecanismos respon-

sáveis pelo controle do fluxo de informações da sociedade moderna. É importante pensar co-

mo e por quais meios os grandes conglomerados podem utilizar a internet ou qualquer outro 

elemento para influenciar o pensar coletivo, criando a ideia de necessidade, na maioria das 

vezes de maneira pouco explícita, tornando-a ainda mais cerceosa.      

As possibilidades são muitas e uma delas é a implementação da política do medo, 

praticada pelos meios de comunicação quando anunciam maciçamente os problemas da eco-

nomia ou sociais. A partir de então se aumenta a busca por seguros de veículos e residências, 

seguro de vida, previdência privada, seguro de acidentes pessoais e de renda temporária 

(PORTO, 2014, p. 95), dentre outros. 

É, em verdade, a possibilidade de lucrar ainda quando as necessidades básicas do 

consumidor já foram atendidas, afinal de contas o consumo é elemento intrínseco à sobrevi-

vência em sociedade, à sobrevivência biológica do homem, entretanto, a era do marketing 

investe no fenômeno do consumismo, quando o consumo se torna central para a vida das pes-

soas e isso passa, também, a sustentar a economia (BAUMAN, 2008, p. 37).  

Vejamos as palavras do mesmo Autor (BAUMAN, 2008, p. 41): 

 

Pode-se dizer que o “consumismo” é um tipo de arranjo social resultante da recicla-

gem de vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim 

dizer, “neutros quanto ao regime”, transformando-os na principal força propulsora e 

operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integra-

ção e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempe-

nhando ao mesmo tempo um papel importante nos processos de auto-identificação 

individual e de grupo, assim como na seleção e execução de políticas de vida indivi-

duais. O “consumismo” chega quando o consumo assume o papel-chave que na so-

ciedade de produtores era exercido pelo trabalho.  

 

Bauman (2008, p. 41), ao confrontar consumo e consumismo, afirma ainda que: 
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De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupa-

ção dos seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade. 

Para que uma sociedade adquira esse atributo, a capacidade profundamente indivi-

dual de querer, desejar e almejar deve ser, tal como a capacidade de trabalho na so-

ciedade de produtores, destacada (“alienada”) dos indivíduos e reciclada/reificada 

numa força externa que coloca a “sociedade de consumidores” em movimento e a 

mantém 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.  

 

3.1 O “CONSUMISMO”: reflexões a partir das observações de Zygmunt Bauman  

 

A economia consumista, portanto, é alimentada pela busca por novas mercadorias, 

consequência primeira do descarte. Ou seja, substituir é a palavra de ordem dos tempos mo-

dernos.  

As campanhas de marketing tratam da “busca pela felicidade” e, como não poderia 

deixar de ser, visto que a origem é clara, a felicidade está sempre ligada a sensações que o 

produto fomenta ou simplesmente a felicidade é retratada a partir da posse do produto veicu-

lado.  

Importante dizer que a publicidade não pode ser incluída no campo dos direitos fun-

damentais, sob o escopo do direito à livre expressão do pensamento, visto que, em momento 

algum, possui a finalidade de informar, ao revés, orienta-se com o fim único de promover 

bens postos ao mercado de consumo (PORTO, 2014).  

Ademais, no Brasil, não há dever de anunciar; há, sim, dever de informar, de acordo 

com o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 

1990, in verbis: 

 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informa-

ções corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas caracte-

rísticas, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e se-

gurança 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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O desejo de comprar estará sempre presente, e como a sociedade consumista não 

prega o armazenamento (BAUMAN, 2008, p. 52), assume a insatisfação; a quantidade de 

novidades é enorme, razão pela qual o consumidor está sempre insatisfeito e pronto para des-

cartar e novamente se satisfazer, buscando a almejada prosperidade.  

Antes mesmo de se abrirem as lojas, formam-se filas enormes de pessoas que bus-

cam por produtos recém-lançados. Exemplo atual ocorreu com o IPhone 6, modelo da Apple. 

Ainda que os aparelhos da linha se pareçam bastante, há consumidores fiéis apaixonados pelo 

estilo da marca que não esperariam um dia sequer para conhecer a novidade. Jornais de todo o 

mundo veicularam as filas para comprar o IPhone 6
6
 e as pré-vendas que a marca veicula são 

sempre sinônimo de sucesso.  

Para atender a toda essa necessidade de inovações, impulsos, compulsões e vícios, 

assim como continuar motivando o desejo de compra, a sociedade consumista deve estar pau-

tada no excesso e no desperdício.  

O sistema prospera enquanto a insatisfação e, portanto, segundo a própria lógica do 

sistema, a falta de felicidade, existam. Assim, os produtos são lançados e relançados com o 

intuito de desvalorizar os modelos antigos. Seria um culto à irracionalidade dos consumidores 

e não às expectativas baseadas em sobriedade e informação.  

Estão no mercado um sem número de produtos sem razão para existir, planejados pe-

las agências de pesquisa e desenvolvimento para que só depois encontrassem utilidade. Quan-

do encontram, são facilmente substituídos por novos modelos aperfeiçoados que incutem aos 

antigos ideia de fracasso e inutilidade.   

A rapidez do processo é assustadora, assim como é enorme o fluxo de informações, 

características da “era do marketing”. Como calculou Ignácio Ramonet, nos últimos 30 anos 

se produziu mais informações no mundo do que nos cinco mil anos anteriores: “Um único 

exemplar da edição dominical do New York Times contém mais informação do que a que seria 

consumida por uma pessoa culta do século XVIII durante toda a vida” (RAMONET
7
, 1999 

apud BAUMAN, 2008).  

                                                 
6
 GUSMÃO, Gustavo. As filas para comprar o IPhone 6 pelo mundo. Exame.com. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/album-de-fotos/as-filas-para-comprar-o-iphone-6-pelo-mundo>. Acesso 

em 03 de novembro de 2014.  
7
 RAMONET, Ignacio. La tyranny de la communication. Galillé: 1999. 184 p.  
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Estar fora do mercado de consumo seria, portanto, estar à margem da sociedade ho-

dierna. Tal afirmação gera um incrível problema.  

 

3.2 CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO  

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, quase a 

totalidade do rendimento patrimonial mensal familiar é gasto com despesas necessárias à exis-

tência do grupo: alimentação, habitação, manutenção do lar, etc.  

O Instituto realiza a Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF, que visa principal-

mente mensurar as estruturas de consumo, dos gastos, dos rendimentos e parte da variação 

patrimonial das famílias. Assim, apresentou-se que a estimativa da despesa total média men-

sal familiar do Brasil foi de R$2626,31 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e um 

centavos), enquanto as despesas correntes representavam uma participação de 92,1% deste 

total
8
.  

Quando deseja participar do mercado de consumo para adquirir itens que não partici-

pam dos necessários à sobrevivência, o consumidor adquire, como se depreende, crédito; o 

que se tornou presumível no Brasil após a edição do Plano Real e da estabilidade econômica 

dos períodos vindouros. O intuito é evitar a marginalização social, a humilhação ou a ridicula-

rização, antônimos da tal felicidade produzida pelo consumo na “sociedade de consumidores”.  

Crédito, nas palavras de Marques (2010b): 

 

Crédito é um serviço especializado e oneroso que só pode ser prestado por alguns 

fornecedores do Sistema Financeiro Nacional (regulado pela Constituição, como 

bancos e financeiras e submetidos, em sua maioria, aos ditames do Banco Central, a 

exceção dos cartões de crédito). Crédito é um contrato real (se perfectibiliza com o 

ato da entrega do dinheiro pelo fornecedor-banco, administradora do cartão ou fi-

nanceira) em que cabe ao consumidor-devedor “pagar” os juros (preço do crédito) 

e devolver o principal corrigido, caso haja inflação e mais algumas taxas pelo uso 

deste tipo de crédito (com vários nomes, como comissão de permanência, taxa de 

administração, adiatamento depositante etc.). 

 

                                                 
8
Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/POFcomentario.pdf>. 

Acesso em 29 de junho de 2014. 
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Grande parte das atividades produtivas, pensando em macroeconomia, está vinculada 

ao crédito. A expansão do comércio e das indústrias deve-se, muitas das vezes, aos emprésti-

mos, que munem os mais variados setores da economia (RIZZARDO, 2013), circulando e 

acumulando riquezas.  

A basal atividade dos bancos se resume nas operações bancárias, as quais consistem 

em conceder empréstimos e receber valores em depósito, dentre outras atividades que caracte-

rizam a sua finalidade econômica. Os bancos exercem a intermediação do crédito profissio-

nalmente, e, assim, é importante dizer que se desenha um aspecto jurídico, qual seja, o acordo 

de vontades entre banco e cliente, um contrato.   

Ainda, no Direito brasileiro as operações bancárias não são reguladas especificamen-

te; submetem-se às determinações de resoluções e circulares do Banco Central do Brasil. So-

bre a concessão do crédito, vale dizer que envolve múltiplas formas, dentre as quais emprés-

timos, antecipação bancária e desconto bancário, que se resumem no mútuo, cujas regras se 

aplicam a todos os contratos, estes, claramente, com natureza de contratos de adesão (RIZ-

ZARDO, 2013).  

Isto porque o consumidor, contratante do crédito, normalmente encontra-se na situa-

ção de parte mais fraca, e não percebe cláusulas desfavoráveis, por exemplo, que estão disse-

minadas no corpo do contrato, ou que integram as diminutas letras dele.  

Reflitamos nas palavras de Roppo (2009, p. 312): 

 

(...) Aqueles que, por seu lado, desejam entrar em relações negociais com o predis-

ponente para adquirir os bens ou serviços oferecidos por este, não discutem, nem 

negoceiam singularmente os termos e as condições de cada operação e, portanto, as 

cláusulas do contrato respectivo, mas limitam-se a aceitar em bloco (muitas vezes 

sem se quer as conhecer completamente) as cláusulas, unilateral e uniformemente, 

predispostas pela contraparte, assumindo, deste modo, um papel de simples aderen-

tes (...).  

Neste norte, pode-se falar, inclusive, de restrição da liberdade contratual de uma das 

partes da relação – in casu o consumidor, como já insinuado neste trabalho. Ele não é livre 

para contribuir com o conteúdo do regulamento contratual, e não o é, sequer, na escolha acer-

ca da contratação. Isto porque, muitas das vezes, a adesão constitui o único meio de adquirir 

bens ou serviços essenciais e indispensáveis à vida de todos os dias.  
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Por falta de tempo, pela confiança que deposita no banco, por imprudência ou por si-

tuação de aflição, de necessidade de receber a quantia, o indivíduo, que já não possui familia-

ridade com os termos jurídicos e prolixos dos contratos, submete-se a eles e acaba por não 

exercer a vontade de contratar visto que as cláusulas são unilateralmente estabelecidas, uni-

formes para todos os consumidores e o instrumento é recebido pronto, cabendo ao consumi-

dor apenas aceitar ou não as condições estabelecidas.  

Sobre o tema, o entendimento de Rizzardo (2013): 

 

Cláusulas como a seguinte demonstram toda a distância entre as partes e a unilatera-

lidade na determinação das condições: “No vencimento normal ou antecipado do tí-

tulo (...) ficará o devedor constituído em mora de pleno direito, passando então a in-

cidir sobre o débito, do decurso da inadimplência até o efetivo pagamento, os se-

guintes encargos: “a) Atualização monetária de acordo com a acumulação da taxa 

das Letras do Banco Central – taxa fiscal – ocorrida no período, ou outro índice de 

atualização que venha a ser estabelecido pelo Governo Federal em sua substituição; 

(...) 

“d) Multa de 10% sobre o montante do débito”.  

 

Assim, se o aderente não adimple a obrigação dentro dos padrões impostos será, de 

fato, “esmagado economicamente” e marginalizado do mercado de consumo, ainda que opor-

tunas as regras dos artigos 423 e 424 do Código Civil de 2002, abaixo, respectivamente, 

transcritos: 

 

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditó-

rias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 

antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. 

 

Entretanto, arrazoando na individualidade do consumidor, pessoa física de boa-fé, 

depois de ponderar sobre a complexidade dos contratos bancários de adesão e percebendo que 

não são a única fonte de concessão de crédito, entende-se que pagar financiamentos ou em-

préstimos compromete o orçamento das famílias brasileiras, já com dificuldades para geri-lo - 

estimou-se que 75% das famílias brasileiras sentem dificuldade para chegar ao fim do mês 
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com o rendimento monetário familiar
9
 -, visto que a lógica da sociedade consumista é descar-

tar sempre, razão pela qual as parcelas dos empréstimos ou dos cartões de crédito, por exem-

plo, acumulam-se a novos gastos. 

Pondera-se sobre isso porque o crédito para pessoa física aumentou enormemente, 

segundo a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), e hoje já é responsável por quase 

a metade do crédito concedido por todo o sistema financeiro brasileiro. Isto propiciou uma 

verdadeira explosão do crédito ao consumidor no Brasil.  

Por sua vez, a Associação dos Cartões de Crédito (ABECS), 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. Ainda, de acordo 

com a associação, o mercado de cartões cresceu 17% no primeiro trimestre de 2014
10

.  

Além disso, a partir da análise da Pesquisa de Orçamento Familiar – POF, realizada 

pelo IBGE, pesquisadores da ABECS procuraram traçar o perfil do consumidor que utiliza o 

cartão para realizar suas compras e verificar a penetração desta forma de pagamento, segundo 

diferentes características dos usuários
11

.  

A pesquisa tem por objetivo fornecer informações sobre a composição dos orçamen-

tos domésticos, a partir da investigação dos hábitos de consumo, da alocação de gastos e da 

distribuição dos rendimentos, segundo as características dos domicílios e das pessoas.  

A partir de então se percebeu que em 2003 quase 19% da população tinha cartão, en-

quanto em 2009 mais de 24% afirma possuí-lo, o que representa um aumento de 30% na pe-

netração de cartões na população brasileira nesse período. 

A amostra foi dividida em cinco diferentes classes de renda e observou-se que a pe-

netração dos cartões aumentou significativamente para todas as classes, ficando mais evidente 

a expansão entre as pessoas cuja renda familiar é inferior a R$ 1.000,99, indicando um au-

mento no uso de cartões entre os mais “pobres”.  

                                                 
9
Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2008_2009/POFcomentario.pdf>. 

Acesso em 29 de junho de 2014.  
10

 Disponível em: <http://www.abecs.org.br/indicadores-de-mercado>. Acesso em 03 de novembro de 2014.  
11

Disponível em: 

<http://www.abecs.org.br/app/webroot/files/media/f/2/1/4a97bc8811e08c52cbff76272e4e0.pdf>. Acesso em 04 

de novembro de 2014.  
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De 2001 a 2005, o número de cartões de crédito (incluindo os de loja e de débito) 

aumentou 118% no Brasil, e nas classes C, D e E, aumentou 144%. Se em 2000, tínhamos no 

Brasil 119 milhões de cartões de crédito, em 2007 já eram 413 milhões, sendo que apenas os 

“cartões de loja” representam 132 milhões.  

Sobre os cartões ditos “de loja”, a ABECS apurou que cerca de 90% dos consumido-

res apenas checa as faturas quando chega a conta, o que denota certa negligência com a ge-

rência dos gatos. Ademais, muitos deles tiveram problemas com altas taxas de juros (16%), 

problemas no sistema ou na cobrança e outros derivados de restrições ao nome
12

.  

A ABECS disponibiliza em seu sítio eletrônico cartilha de uso consciente do cartão 

de crédito, assim como simulador de despesas para os consumidores; entretanto, estes meios 

são pouco divulgados e de fato não há esforço de grande parte dos fornecedores para que che-

guem aos consumidores, pouco educados em relação ao mercado.  

É importante acrescentar que o crédito atingiu as classes B, C e D do Brasil. Segundo 

dados do IBGE, em 2008, as classes média (B), média baixa (C) e pobre (D) representavam 

77% da população brasileira. 

Especialmente em 2007, o setor financeiro e bancário brasileiro cresceram 9,2%, 

bem mais que os outros setores da economia (agricultura 2,1%, serviços em geral, 4,6%, in-

dústria, 3,0%); justamente porque – com o crédito consignado de salários, pensões e aposen-

tadorias e seus mais de 22 milhões de contratos de crédito, sendo que 83% destes consumido-

res ganham entre 1 e 3 salários mínimos e 59% apenas 1 salário mínimo - conseguiu incluir 

estas classes mais baixas (MARQUES, 2010b).  

Note-se ainda que a pobreza diminuiu no Brasil: nos últimos 14 anos, cerca de 22%, 

em uma média de diminuição de cerca 5,2% ao ano, e a força de compra do salário mínimo 

aumentou nos últimos 10 anos em 90%, se comparado com o aumento de custos de consumo, 

o que resultou em uma aumento do consumo por família de 0,91 em 2002 para 5,26 em 2007 

(MARQUES, 2010b).  

Especialistas concluem que a insolvência aumentou, já se fala em uma “ressaca do 

crédito” e “hiperconsumo” das classes C, D e E no Brasil. Ademais, o Brasil é o país no qual 

                                                 
12

Disponível em: 

<http://www.abecs.org.br/app/webroot/files/media/7/6/0/b22af92330e3c5e830f69bee3e064.pdf>. Acesso em 04 

de novembro de 2011.  
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existe um dos maiores spread (lucro do banco) do mundo
13

, os juros são altíssimos
14

 e as dí-

vidas multiplicam de valores em pouco tempo, enquanto a redução do “spread bancário”, na 

prática, ao revés, dignificaria juros mais baixos para famílias e empresas.  

Importante dizer, neste contexto, também, que a inadimplência do consumidor, em 

outubro deste ano, aumentou 14,2% em relação ao mesmo período de 2013
15

. Ainda assim, o 

Brasil não possui regulamentação sancionadora específica para o tema; há apenas diretrizes 

lançadas pelo Banco Central, direcionadas às instituições financeiras e de acesso dificultado 

ao consumidor leigo.  

A consequência imediata da realidade retratada por meio desses dados é o sofrimento 

dos núcleos familiares, pois são marginalizados do mercado de consumo quando desejavam 

apenas fazer parte dele. Como dito, fornecer crédito é essencial para garantir o aquecimento 

do mercado, gerar empregos e prover ao consumidor atividades que permeiam o seu mínimo 

existencial
16

; entretanto, há sérios problemas com a distribuição irresponsável de crédito, mui-

tas das vezes fonte de abuso dos fornecedores.  

Isto porque o consumidor, embebido pela publicidade que facilita o desejo de com-

prar, acha que tudo pode e, quando se dá conta, todo o seu orçamento está comprometido, 

arriscando não ter o suficiente para adimplir serviços básicos, como moradia, iluminação, 

alimentação, etc.  

Além de, evidentemente, com o isolamento do consumidor provocado pelo superen-

dividamento, perder também o mercado. Ressalte-se que há consumidores de má-fé, que não 

se superendividam, a nosso ver, ao revés, praticam fraude contra o credor; eles não serão ob-

jeto desta pesquisa.  

Outro ponto que merece ser analisado diz respeito à propositura de ações revisionais 

no Poder Judiciário. Vale a observação das palavras de Claudia Lima Marques (MARQUES, 

2010b): 

                                                 
13

 G1, São Paulo. „Spread‟ dos bancos é elevado frente a outras economias, diz Fazenda. Disponível em: 

<g1.globo.com/economia/noticia/2012/02/spread-dos-bancos-e-elevado-frente-outras-economias-diz-

fazenda.html>. Acesso em 20 de junho de 2014. 
14

 G1, São Paulo. Juros bancários para pessoa física voltam a subir em março, diz BC. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/04/juros-bancarios-para-pessoa-fisica-sobem-em-marco-diz-banco-

central.html>. Acesso em 26 de junho de 2014. 
15

 Disponível em: <http://www.portaldoconsumidor.gov.br/noticia.asp?busca=sim&id=26973>. Acesso em 12 de 

novembro de 2014.  
16

 A expressão mínimo existencial relaciona-se com uma decisão do Tribunal Federal Administrativo da Alema-

nha. Ver: BVerwGE 1, 159 (161 e ss.) decisão proferida em 24 de junho de 1954.  
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Se por um lado aumentam fortemente os lucros dos bancos pela inclusão no sistema 

bancário de milhões de aposentados e consumidores de baixa renda, por outro, mul-

tiplicam as ações individuais de pessoas físicas endividadas, em especial as revisio-

nais no Judiciário, muitas sem sucesso, aumentando o risco e como um todo a con-

flitualidade e os abusos nas relações de crédito, multiplicando as reclamações nos 

órgãos de defesa dos consumidores e associações, e o sentimento de impunidade e 

de insatisfação com o Sistema Financeiro e com o Direito do Consumidor.  

 

A ausência temporária de legislação apresenta este problema: como os parâmetros 

das regras jurídicas são “gerais” (art. 52, CDC, por exemplo), a decisão acerca do equilíbrio 

das relações recai para o assoberbado poder judiciário.  

Ademais, importante citar que há mais entraves à proteção do consumidor, a exem-

plo da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do ano de 2009 que em nada, data 

vênia, consolida a jurisprudência. Diríamos que chega a ferir a principiologia do CDC quando 

diz que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas”. 

Fato semelhante ocorre com o limite de comprometimento mensal de militares e pen-

sionistas das Forças Armadas que, assim como outros servidores públicos, podem pedir em-

préstimos e pagar as dívidas por meio de descontos na folha de pagamento.  

Ocorre que, para quem está na Marinha, no Exército e na Aeronáutica o crédito con-

signado possui limite de comprometimento da renda mensal de 70%, enquanto em outros 

segmentos do serviço público essa margem costuma ser de 30%, assumindo sentido contrário 

às diretrizes da Lei 10.820 de 17 de dezembro de 2003.  

É a ciência jurídica, então, “quem” pode questionar a eficiência do sistema - já que é 

ciência social aplicada em um Estado Democrático de Direito - repensando a realidade vigen-

te. É um desafio tutelar o consumidor, vulnerável, especialmente os jovens e idosos, e, ainda 

assim, estar a par dos acontecimentos diários, com a evolução tecnológica e o desejo consu-

merista da sociedade capitalista.  

Este é o repto dos autores que abordam o tema, e, também, a provocação deste des-

pretensioso trabalho: adequar o direito ao livre comércio, à autonomia da vontade e à tutela 

dos consumidores, abordando sempre os deveres do Estado para com a proteção do consumi-
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dor, incrementando a qualidade de vida dos indivíduos e possibilitando o crescimento do mer-

cado de consumo sem que, futuramente, partes do negócio sejam marginalizadas.  

Nos termos de Roppo (2009, p. 306): 

 

(...) Não foi, certamente, por acaso que apareceu, exatamente nos primeiros anos do 

nosso século, uma corrente de pensamento – desenvolvida sobretudo na França sob 

o nome de <<teoria da instituição>> - cuja ideia central é justamente esta: o declínio 

progressivo e fatal do contrato a favor da instituição; com que se relacionava o pro-

gressivo e fatal declínio da autonomia, da vontade, da personalidade, da própria li-

berdade do indivíduo, fatalmente coarctada pela prevalência das grandes organiza-

ções de massa e pelas exigências da colectividade.  

 

É nesse momento que se destaca a importância de um novo critério, visto que o prin-

cípio da função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva representam a nova pers-

pectiva contratual: que os acordos individuais de vontade guardem sintonia com os interesses 

da sociedade. 

Estas transformações são funcionalizadas a fim de garantir ao máximo a estabilidade 

e a continuidade das relações contratuais e, portanto, das relações econômicas.  

 Como pensar na efetividade da função social dos contratos, entretanto, se grande 

parcela da população - movida por interesses publicitários, da grande mídia, do mercado, en-

fim, questões antropológicas e sociológicas dignas de reflexão - consome em demasia e con-

trai crédito para tanto, se superendividando e marginalizando-se do mercado de consumo? 

Ademais, como não garantir que aqueles que sempre consumiram respeitando seus deveres 

não mais o façam, pois foram vítimas de um “acidente de vida”? 
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4 SUPERENDIVIDAMENTO  

 

Endividar-se faz parte do contexto social atual; contrair dívidas a partir da negocia-

ção de bens ou serviços parcelados compatíveis com a renda doméstica é um fator macroeco-

nômico importante e integra a liberdade de contratar.  

Entretanto, fenômeno corriqueiro da sociedade de consumo, na qual consumir ocupa 

papel central na vida das pessoas, é o superendividamento, reflexo imediato do acesso ao cré-

dito facilitado e do pagamento em prestações. O assunto é atual diante da crise mundial de-

sencadeada em 2008, que abrolhou em grande número de superendividados.  

Vejamos (LEITÃO MARQUES, 2000, p. 02): 

 

 (...) O sobreendividamento, também designado por falência ou insolvência de con-

sumidores, refere-se às situações em que o devedor se vê impossibilitado, de uma 

forma durável ou estrutural, de pagar o conjunto das suas dívidas, ou mesmo quando 

existe uma ameaça séria de que o não possa fazer no momento em que elas se tor-

nem exigíveis. 

 

É este, um endividamento que denota a situação da pessoa física de boa-fé que se vê 

integralmente impossibilitada de pagar, com o seu rendimento mensal, todas as suas dívidas, 

atuais e futuras, sem comprometer o sustento próprio e/ou do núcleo familiar do qual faz par-

te. Importante dizer que não é o mesmo que pobreza, é, sim, um excesso de dívidas não pro-

fissionais, ou melhor, de consumo.  

De acordo com o sítio eletrônico do PROCON do estado de São Paulo
17

:  

 

O “super” é utilizado como um adjetivo de quantidade, que visa alertar para a situa-

ção de impossibilidade global de pagar, de honrar ou de suportar este grande endivi-

damento de consumo e de boa-fé da pessoa física consumidora, independente da 

classe econômica a que pertence. 

 

                                                 
17

 Disponível em: <https://www.procon.sp.gov.br/categoria.asp?id=1041>. Acesso em 05 de novembro de 2014.  
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Ainda, segundo a doutrina europeia apresentada por Claudia Lima Marques (MAR-

QUES, 2010b), há superendividados ativos e passivos. O passivo é aquele que não contribuiu 

para a crise de solvência e liquidez; o ativo é o que abusa do crédito para além do seu orça-

mento.  

Vale dizer que o superendividado ativo consciente seria aquele que age com intenção 

deliberada de não pagar; este é excluído da tutela legal. O superendividado ativo inconsciente, 

por sua vez, agiria impulsivamente e o superendividado passivo, por fim, seria o impossibili-

tado de cumprir seus compromissos por motivos exteriores e imprevistos.  

Trabalharemos aqui com as duas últimas hipóteses e, a partir de então, falaremos de 

prevenção, com o fito de evitar que ocorra, e de tratamento, visto que, em muitas das situa-

ções, o consumidor, de boa-fé, é atingido pelos ditos “acidentes de vida”, alheios a sua vonta-

de, como dito, (os mais comuns são divórcio, separação, doença, gravidez, nascimento de 

neto, volta para a casa do filho maior, dentre outros), seu planejamento orçamentário desequi-

libra-se e pode ocorrer a passagem do endividamento normal para um superendividamento. 

O superendividamento, destarte, é um fato social grave, hodierno, abrangente e coa-

duna, absurdamente, com altas estatísticas de lucratividade dos fornecedores de crédito. Tal 

lucratividade deveria gerar o dever de informar, já reconhecido pela legislação pátria, mas 

versado sem efetividade na prática. Isto porque a noção do que seria “informação” é pouco 

discutida e tratada de maneira geral, sem regulamentação. Perde, portanto, o consumidor, ge-

ralmente leigo quanto às cláusulas contratuais.  

Neste norte, este estado de superendividamento dos consumidores, pessoas físicas de 

boa-fé, vale ressaltar, carece de algum tipo de saída ou solução pelo Direito do Consumidor, a 

exemplo do que aconteceu com a Recuperação e Falência no Direito da Empresa, reguladas 

pela Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005.  

Ademais, claro é que o mercado financeiro, por meio de práticas frequentes, contri-

bui para o crescimento do superendividamento.  

E o faz concedendo crédito acima da capacidade financeira do consumidor; negoci-

ando inúmeras vezes o saldo devedor do cartão de crédito, aumentando exponencialmente a 

dívida; utilizando do limite do cheque especial para cobrir empréstimo; concedendo crédito-

salário como um empréstimo consignado disfarçado, debitado em conta corrente como forma 
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de burlar a lei que limita em 30% do comprometimento dos rendimentos; e impossibilitando o 

cancelamento do cartão de crédito, condicionando a atraso no pagamento e quitação de meta-

de da dívida, por exemplo.  

Quando atrela a consolidação da dívida à concessão de um novo empréstimo; quando 

consolida a dívida com altos valores decorrentes de contratos com juros elevados, como car-

tão de crédito e cheque especial – LIS e pagamento em longo prazo; quando pressiona para 

renegociação de dívida por telefone, sem análise da capacidade financeira do consumidor, e 

nega renegociação posterior em outras bases; quando oferece muitas linhas de crédito para 

consumidor que já está comprometido com a própria instituição, superendividando-o com as 

dívidas contraídas no próprio Banco; ou quando, nas agências, nega informações relativas à 

situação atualizada da dívida - quanto aos juros dos empréstimos, por exemplo - oferecendo 

somente propostas para renegociar, os fornecedores tornam os consumidores ainda mais vul-

neráveis
18

.  

Essas são apenas algumas práticas que contribuem para o desenvolvimento do supe-

rendividamento. Neste norte, apresentaremos situações que podem ser ampliadas a nível naci-

onal ou mesmo incorporadas na legislação brasileira através da reflexão no direito comparado.  

 

4.1 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO  

 

A base destas possibilidades está na imposição do princípio da boa-fé objetiva às re-

lações de crédito com consumidores (Art. 4, III do CDC), que gera um dever de cooperação 

entre fornecedores e consumidores.  

Assim como nas diretrizes da Política Nacional de Consumo e na própria Constitui-

ção Federal, as quais tratam a defesa do consumidor como garantia e liberdade fundamental, 

vide art. 5º, XXXII da CRFB, que dita: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”.  

A Carta Magna incluiu, igualmente, a defesa do consumidor na Ordem Econômica 

Constitucional como princípio geral da atividade econômica, com o fito de assegurar a todos 
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 Disponível em: <https://www.procon.sp.gov.br/categoria.asp?id=1150>. Acesso em 12 de novembro de 2014.  
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existência digna, conforme os ditames da justiça social. É do que trata o art. 170 da CRFB, 

abaixo transcrito:  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pe-

queno porte. 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 6, de 1995). 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade eco-

nômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos pre-

vistos em lei. 

 

A defesa do consumidor foi incluída até mesmo nos serviços bancários, financeiros, 

de crédito e securitários, como garantiu a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.591, conhecida como ADI dos Bancos, já cita-

da neste despretensioso trabalho.  

Haveria, pois, na relação de crédito ao consumo e nos financiamentos para o consu-

mo (art. 52 do CDC), novos deveres de cooperação dos fornecedores de serviços bancários, de 

crédito e financeiros que imporiam um esforço de boa-fé para adaptar estes contratos e pre-

servá-los, evitando a crise do consumidor de boa-fé. Conforme a ADI citada prenuncia e as 

seguintes súmulas do STJ, do ano de 2004, ilustram: 

 

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi-

nanceiras. 

Súmula 283, STJ: As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições 

financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limi-

tações da Lei de Usura. 
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De todo modo, a questão ainda não se encontra resolvida, visto que não há legislação 

específica tratando da regulamentação do fornecimento de crédito, da publicidade do crédito, 

ou da proteção dos mais vulneráveis frente ao mercado de consumo.  

Com relação ao poder judiciário, chegam ações revisionais em monta, como já apre-

sentado por este trabalho, contudo, como não se trata designadamente do superendividamento 

do consumidor, de modo a repensar coletivamente as dívidas e os interesses do vulnerável, 

perde o consumidor, pois não se alcança demanda protetiva, e perde o mercado de consumo, 

por destituir de um dos seus membros o poder de compra.  

Por isso, muitos autores e até mesmo uma pequena parcela da jurisprudência vêm se 

inclinando para a possibilidade de repensar o superendividamento, com base na legislação 

estrangeira, que admite, inclusive, a recuperação judicial e a falência do consumidor pessoa 

física, como ocorre com o Direito de Empresa no Brasil.  

Assim, com base em tais reflexões, é que se afirma ser possível o tratamento mais 

eficaz da tutela do consumidor, acreditando ser dever do Estado promover meios que viabili-

zem a manutenção do mercado de consumo de modo saudável para o consumidor final, com 

padrões sociais aceitáveis, o que, de fato, não se verifica atualmente.  

Perceber-se-ia mudança em tais padrões quando os empréstimos revelarem-se res-

ponsáveis, quando a educação financeira fizer parte da realidade dos brasileiros.  

O tratamento extrajudicial do superendividamento, com utilização de estruturas já 

existentes, como Defensorias e PROCONs, também é medida aceita por muitos estudiosos. O 

tratamento seria extrajudicial, pois a nível federal, com realidades tão distintas no Brasil, o 

judiciário acabaria afastando os ideais de efetividade.   

Entretanto, os acordos realizados pelas Defensorias e PROCONs, vale dizer, devem 

ter força de título executivo, visto que só assim o procedimento executivo pode ser instaurado, 

com um documento ao qual a lei atribua a eficácia executiva (DIDIER, 2014, p.60). Várias 

vantagens surgem daí: para o fornecedor, poupa o processo de conhecimento e permite a re-

cuperação de dívidas consideradas, frequentemente, perdidas; para os consumidores de boa-

fé, por sua vez, permite-se já no primeiro pagamento a qualquer dos credores a retirada do seu 

nome dos bancos de dados negativos e mantêm-se a sua dignidade ao reservar o mínimo exis-

tencial nas negociações.  
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É a regra do nulla executio sine titulo, a partir da qual a atividade executiva, provisó-

ria ou definitiva, somente assim pode ser iniciada. 

Vejamos as seguintes palavras (ASSIS
19

 apud DIDIER, 2014): 

 

Valorizar o título exclusivamente sob o aspecto do ato ou da forma documental é 

equivocado, porquanto existe incindível unidade desses elementos. Em termos estri-

tamente operacionais, pode-se dizer que o título judicial ou extrajudicial autoriza a 

execução (ou o cumprimento).  

 

Isto porque é inapto o processo de insolvência civil, regulado a partir do art. 748 do 

Código de Processo Civil, para a prevenção e tratamento das situações de superendividamen-

to. 

Tal instituto, de acordo com alguns doutrinadores, é a “falência da pessoa física no 

Brasil”. E, de fato, há semelhanças entre a insolvência e a falência comercial, como o concur-

so de credores, a formação de uma massa de bens, dentre outras similaridades.  

Ocorre que, assim como na falência, na insolvência reúnem-se os bens do devedor 

para dividi-los entre os credores. Presumível, portanto, que para tratar situações de superendi-

vidados, que apresentam características psicológicas confusas, que são vulneráveis frente às 

práticas do mercado, a lógica material não lograria êxito. Espera-se que com o tratamento do 

superendividamento a dívida seja revisada e repactuada.  

Verdade é que com este sistema atual olvida-se do fator humano que compõe as situ-

ações de superendividamento e se arrisca encaminhar, muitas das vezes, uma família inteira 

para situação de miséria. Dois dos vários efeitos da decretação de insolvência exemplificam 

isso, a saber, o vencimento antecipado das dívidas e a perda do direito de administrar e dispor 

de seus bens.  

O Direito deve tutelar o superendividado, escolhendo, contudo, os devedores a serem 

beneficiados por esta tutela para que não se crie uma crise de confiança no sistema. Preventi-

vamente, dever-se-ia impor o dever de informar aos fornecedores; verificar a capacidade de 

solvência do consumidor; observar os cadastros de proteção ao crédito que podem, se bem 
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utilizados, evitar que situações de endividamento se agravem; educar para o mercado de con-

sumo, dentre outras medidas.  

E, além disso, trabalhar em semelhança à Recuperação Judicial da Lei 11.101 de 09 

de fevereiro de 2005, na qual não há somente a entrega do patrimônio penhorável aos credo-

res, mas também a reestruturação judicial do passivo, alternativa tida como aceitável por mui-

tos doutrinadores do Direito.  

 

4.1.1 ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

DE PROCONs ESTADUAIS 

 

Estruturas existentes e já muito confiáveis, por sua vez, reconhecem a gravidade do 

superendividamento e tratam-no dentro das possibilidades institucionais.  

O Projeto Piloto de Tratamento do Superendividamento do Consumidor no Rio 

Grande do Sul é um grande exemplo. Sob a coordenação e auxílio de Claudia Lima Marques, 

Clarissa Costa Lima, Káren Bertoncello, e profissionais do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC) com destaque para o PROCON do estado do Rio Grande do Sul, foram 

realizadas uma série de atividades e parcerias a fim de melhor conscientizar acerca do fenô-

meno do superendividamento.  

Por sua vez, vale dizer que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado 

ao Ministério da Justiça, congrega PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública e enti-

dades civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Secre-

taria Nacional do Consumidor (SENACON) 
20

, para analisar os desafios enfrentados pelos 

consumidores, fiscalizando
21

, elaborando políticas públicas e apurando irregularidades refe-

rentes ao tema, dentre outras atribuições. 

Neste contexto, ainda, Rioprevidencia e Defensoria Pública do Estado do Rio de Ja-

neiro promovem aulas de educação financeira para qualquer cidadão interessado. O sítio ele-
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 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={F1FE712C-5F2A-407D-AA37-
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 Ver: Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Disponível em: 
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trônico do Rioprevidencia
22

 anuncia cursos gratuitos, além de dicas simples e de fácil acesso 

sobre educação financeira.  

A Escola de Educação Financeira do Rio de Janeiro conta com a parceria da Superin-

tendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, que é 

o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada 

aberta, capitalização e resseguro.  

Assim como são parceiros Banco Central, Tesouro Nacional, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), a BM&FBovespa, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a Associação dos Analistas e Profissionais de Investi-

mento do Mercado de Capitais (APIMEC), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e o Núcleo de Defesa do Consumidor (NUDECON). 

Sobre o NUDECON, importante dizer que é um núcleo atuante da Defensoria Públi-

ca do Estado do Rio de Janeiro; é o órgão da Defensoria do Estado que tutela e promove os 

direitos dos consumidores fluminenses hipossuficientes considerando a sua vulnerabilidade.  

O NUDECON confere especial atenção a projetos direcionados à educação para o 

consumo, com enfoque à sensibilização quanto aos princípios que regem o sistema consume-

rista e aos mecanismos que tornam as normas deste de fato efetivas aos interesses em discus-

são
23

. A sede do NUDECON é no centro da cidade do Rio de Janeiro, entretanto, todos os 

cidadãos podem entrar em contato com o órgão discando “129” pelo telefone.  

Trabalha em causas como ações em face de concessionárias de serviço público, cau-

sas em face de bancos e instituições financeiras, planos de saúde e empresas de cartão de cré-

dito, por exemplo, renegociações de dívidas em geral e em causas que versem sobre consumi-

dor superendividado, atributo exclusivo do Núcleo na Defensoria do Rio de Janeiro.  

Neste ano de 2014, por exemplo, o NUDECON acertou parceria com a TIM, opera-

dora de telefonia, para mediar conflitos pela via extrajudicial, criando um canal de comunica-

ção direto da operadora com os defensores. Uma prática exitosa do Nudecon que visa reduzir 

a judicialização das demandas e garantir resultados satisfatórios aos assistidos da Defensoria 

Pública.  
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O PROCON do estado de São Paulo também tem experiência em relação ao supe-

rendividamento, tratando-o especificamente. O programa de apoio ao superendividado teve 

um projeto piloto no ano de 2006, em 2010 despontou por cinco meses em uma parceria com 

o Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo e atualmente faz parte permanentemente do Programa 

de Apoio ao superendividado (PAS) 
24

.  

Para participar do Projeto-Piloto o consumidor deveria passar por quatro etapas, to-

das obrigatórias e eliminatórias: a primeira era a triagem nos postos de atendimento presenci-

al; logo depois havia entrevista para o preenchimento de questionário com dados pessoais, 

econômicos e informações de seus credores, nos mesmos locais da triagem; em seguida ofere-

cia-se palestra psicoeducacional no Auditório da Fundação PROCON, ministrada por psicó-

loga do Hospital de Clínicas, visando alertar para os aspectos emocionais relacionados com 

dívidas e preparação para a audiência coletiva e; por fim, audiências coletivas mediadas por 

conciliadores do Tribunal de Justiça, realizadas nos Postos Avançados de Conciliação Extra-

processual vinculados ao Fórum João Mendes. 

Simultaneamente reuniões foram realizadas com diversos credores, a fim de apresen-

tar o projeto, conscientizá-los e, de fato, alcançar tutelar pretendida com o plano. O Projeto-

Piloto foi encerrado e aprimorado. Diante da reestruturação foi firmado um novo convênio 

com o Tribunal de Justiça, com expectativas de tornar o atendimento permanente.  

Reaberto em Outubro de 2012, o Programa de Apoio ao Superendividado é um traba-

lho conjunto do Núcleo de Tratamento do Superendividamento da Fundação PROCON São 

Paulo e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que tem por objetivo auxiliar os consumidores superendivi-

dados, orientando e promovendo audiências de renegociação de dívidas. 

Atualmente, a proposta do Programa é o tratamento global do superendividamento, 

ou seja, através de seleção, orientação e preparação dos consumidores e a possibilidade de 

renegociação das dívidas em Audiências Coletivas com o consumidor superendividado e to-

dos os seus credores. 

O PAS objetiva resgatar a cidadania e a dignidade do consumidor endividado contri-

buindo para a concepção e execução de uma política pública Estadual de Defesa do Consumi-

dor Superendividado junto ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vez que é notório 
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em algumas situações de superendividamento - nas quais os níveis de inadimplência são altís-

simos e, a título de exemplo, a cobrança das dívidas ocorre várias vezes em um mesmo dia e 

credores passam a cobrar inclusive nas residências dos consumidores – o sofrimento e os 

transtornos gerados em torno do núcleo familiar.  

Trabalhadores do PAS procuram esclarecer ao consumidor que muitas vezes a res-

ponsabilidade pela dívida a nível tão grandioso não é só dele, tendo em vista que hoje em dia, 

com o crédito fornecido de maneira irresponsável, o estímulo ao uso do cartão de crédito e a 

compras em prestações, o mercado de consumo transforma-se em um sistema cruel, que esti-

mula a falta de planejamento.  

Assim, os consumidores são aconselhados a organizar-se, planejar-se e “escolher” 

dentre os credores aqueles que serão pagos no primeiro momento
25

.  

 

4.1.2 TUTELA DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO – PERSPECTIVA COMPA-

RADA  

 

A legislação estrangeira em muito pode contribuir para o desenvolvimento de dita-

mes protetivos ao consumidor no Brasil. Analisando a lei de combate a usura dos bancos e 

financeiras, caso francês; leis de falência dos consumidores pessoas físicas não comerciantes, 

como as dos Estados Unidos da América (Bankruptcy Code – 1978); leis sobre crédito ao 

consumidor e concessão responsável do crédito a pessoas físicas, como as dos 27 países da 

União Europeia, percebe-se que temos que caminhar legislativamente a fim de evitar e tratar o 

superendividamento do consumidor, fenômeno com repercussão mundial.  

Ademais, veja-se (MARQUES, 2010a): 

 

Para evitar essa “falência”, os países desenvolvidos e industrializados, como os 

Estados Unidos da América, o Canadá, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a 

Bélgica, Luxemburgo e tantos outros, criaram uma série de inovações legislativas, 

muitas advindas da jurisprudência e por analogia com a concordata comercial, em 

especial um processo extrajudicial específico, de tratamento amigável ou 

administrativo de renegociação e parcelamento para pessoas físicas não profissionais 
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(consumidores), permitindo um tratamento e um approach global da situação de 

superendividamento dos consumidores.   

 

Sobre o sistema francês, importante dizer que foi a lei especial de 1989 a qual 

introduziu a palavra superendividamento ao ordenamento jurídico, com o objetivo de tratar 

situações de superendividamento ativo (a partir do artigo L. 331-1 do Code de la 

Consommation). De acordo com doutrinadores, essa lei específica se explica como uma 

tentativa de dar uma resposta efetiva ao fenômeno, já que a legislação existente não era 

suficiente.  

Notemos (PAISANT, 2002): 

 

Y se pensó en Francia que la aplicación a los consumidores del procedimiento 

concursal establecido em 1985 para las dificultades  financieras de las empresas no 

era conveniente: el redressement y la liquidation judiciales son procedimientos 

pesados y costosos, la liquidation acaba com la venta en subasta de todos los 

activos.  

 

Assim, o legislador francês optou pela singularidade. A lei original passou por várias 

reformas, uma delas, em 1995, fez por bem “descarregar” os juízes dos assuntos de 

superendividamento, instituindo a Comissão Departamental, responsável, a partir de então, 

pelo tema.  

A Comissão, composta por representantes do Estado no Departamento, do Trésorier-

payer General, da Association Française des Établissements de Crédit e das Associations 

Fammiliales ou de Consommateurs, atua administrativamente em uma fase “amigável” do 

processo, buscando uma conciliação entre o devedor e seus principais credores, visando 

elaborar um plano de recuperação (plan conventionnel de redressement) que envolve 

reescalonamento de pagamentos, remissão de débito, consolidação ou substituição de 

garantias e formas de sua execução, redução de taxas e juros, dentre outras medidas. 

Há, ainda, recomendações extraordinárias, como a suspensão da exigibilidade dos 

créditos por até três anos, ou mesmo a suspensão parcial ou total dos créditos. As decisões da 

Comissão são passíveis de recurso para o juiz da execução que pode, inclusive, conferir força 

executória às medidas pela Comissão indicadas.  
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Em julho de 1998 outra reforma: com o crescimento do superendividamento passivo 

mister foi variar o tratamento do tema em oposição ao que instituía a lei de 1989 que 

determinava o superendividamento ativo. Este diz respeito aos consumidores que abusam do 

crédito; aqueles, a consumidores que já não gozam de recursos suficientes para satisfazer a 

suas necessidades mínimas de consumo.  

Trata-se, aqui, portanto, sem adentrar as especificidades do sistema, de uma mudança 

de perspectiva inspirada no princípio do que foi o sistema de concordata; entretanto, a 

concordata beneficiava apenas aos comerciantes, e aqui há vistas de solucionar o 

endividamento não com um procedimento de cobrança franqueado ao credor, mas sim com 

um pagamento negociado, refletido, ou mesmo com o não pagamento.  

Pensando para além do direito francês, em cinco de julho de 1998, na Bélgica (Lei 

em vigor a partir de 01 de janeiro de 1999), por sua vez, adotou-se norma específica inspirada 

na lei francesa. O procedimento é judicial, inicia-se com o juízo de admissibilidade de um 

juiz, que caso o aceite transmite o expediente a um mediador cujo papel é preparar um plano 

de recuperação amigável dentro de um prazo de quatro meses. Caso não logre êxito, caberá ao 

próprio juiz estabelecer um plano.   

O que se percebe do direito comparado é que diante da crise de solvência e liquidez 

da pessoa física de boa-fé há dois caminhos possíveis: planejar, dividir as dívidas, perdoando 

os juros, as taxas, ou mesmo a própria dívida, pensando sempre no mínimo existencial que 

deve ser resguardado para a dignidade do consumidor. O tempo que o consumidor tem para 

pagar as suas dívidas, conforme o renegociado entre todos os credores, com supervisão do 

Estado, pode ser longo: a Alemanha exige sete anos de pagamento do consumidor para chegar 

ao perdão das dívidas, enquanto na Europa o comum é o prazo de quatro anos.  

Ao propor a análise da legislação estrangeira, refletimos acerca de soluções viáveis 

para a questão, ressalvando, também, as dificuldades práticas para a implementação de figuras 

jurídicas prontas no ordenamento pátrio. O intuito, aqui, não é esmiuçar a legislação 

estrangeira, mas citar avanços na prática mundial, que pensaram em diplomas específicos para 

o superendividamento.  
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Isto porque o tratamento global da questão envolve o direito de recomeçar dos 

consumidores
26

, que em tudo coabita com a defesa do consumidor, já em prática no Brasil e 

deveras avançada no cenário internacional, com, inclusive, o perdão da dívida na França e nos 

Estados Unidos.  

No Brasil, os Tribunais vêm reconhecendo o superendividamento, analisando a vul-

nerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, como se observa na ementa deste precedente 

da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:  

 

2008.002.04668 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. CARLOS SANTOS DE 

OLIVEIRA - Julgamento: 21/02/2008 - NONA CÂMARA CÍVEL  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA PLEITEADA PARA O FIM DE LIMITAR O DESCONTO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA REFERENTE A CONTRATO DE MÚTUO 

AO MONTANTE DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA 

AGRAVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. ABUSO DO DIREITO DE CONCES-

SÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 6º, § 5º DA LEI 

10.820/2003, QUE REGULA OS DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. - A promessa de crédito fácil pelas instituições financeiras tem 

atraído muitos consumidores que, de boa-fé, contraem dívidas que comprometem o 

mínimo necessário para se manterem, impulsionados pelo consumismo decorrente 

de uma publicidade agressiva a que todos são submetidos atualmente. Há prova ine-

quívoca da verossimilhança das alegações autorais no sentido do abuso do direito de 

concessão de crédito pelo agravante, assim como há perigo em aguardar a decisão 

final de mérito na ação revisional de contrato diante do comprometimento da remu-

neração da agravada, que possui caráter alimentar. - Decisão que deve ser reformada 

apenas para permitir o desconto de até 30% (trinta por cento) do valor depositado a 

título de remuneração, de acordo com o art. 6º, § 5º da Lei nº 10.820/2003, que regu-

la os descontos efetuados em folha de pagamento, aplicável ao caso por analogia, 

mantida a multa fixada. Provimento parcial do agravo, monocraticamente.  

 

Aqui, reconhece-se, em sede do Poder Judiciário, o abuso do direito de concessão de 

crédito, assim como se assume a “classificação” superendividamento. A ideia do julgado foi a 

de limitar os descontos na remuneração do Consumidor, garantindo o mínimo de dignidade ao 

resguardar parte da renda do indivíduo, considerada de natureza alimentar.  

Já nos autos de número 1023681-88.2011.8.19.0002 questionou-se acerca do limite 

de 70% para descontos na remuneração dos Militares. Ademais da discussão de validade ou 

conflito entre a Medida Provisória 2.215-10 de 31 de agosto de 2001 e a Jurisprudência do 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalta-se novamente a menção ao superen-

dividamento, assim como ao Princípio da Dignidade Humana.  

 

1023681-88.2011.8.19.0002 – APELACAO -1ª Ementa - DES. REGINA LUCIA 

PASSOS - Julgamento: 17/09/2014 - VIGESIMA QUARTA CAMARA CIVEL 

CONSUMIDOR  

Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizató-

ria. Instituição Financeira. Militar. Princípio da Isonomia. Contratação de emprésti-

mos consignados com 04 (quatro) instituições financeiras. Ausência de Conflito en-

tre a Medida Provisória 2215-10/01, que estabelece o limite de 70% para descontos 

de qualquer natureza e a Jurisprudência deste Tribunal, que limita a 30% (trinta por 

cento) da remuneração os descontos referentes aos empréstimos consignados. O 

Princípio da Dignidade Humana. Superendividamento. Não é razoável estabelecer 

tratamento diferenciado aos militares, enquanto os empregados celetistas e servido-

res civis gozam da limitação dos descontos obrigatórios e facultativos. Provimento 

parcial do recurso.  

 

O repto da decisão continua sendo o de garantir a existência digna do Consumidor, 

limitando os descontos. A mesma concepção é apresentada abaixo, na ementa deste Agravo 

Regimental emanado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça com relatoria do 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino julgado em 18 de outubro de 2012: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓ-

RIA. 

RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. CRÉDITO CONSIGNA-

DO. 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 de-

monstrada 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 recorren-

te ("periculum in mora"). 

2. Validade da cláusula autorizadora do desconto em folha de pagamento das presta-

ções 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 cen-

to) 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). 
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Entretanto, as soluções são ainda pequenas em face do fato social gravíssimo que é o 

superendividamento. Doutrina e Jurisprudência continuam avançando, todavia clama-se por 

solução legislativa.  

 

4.1.3 BRASIL: PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL Nº 283, 2012 

 

Neste diapasão de ideias, há diversos Projetos de Lei do Senado Federal que inten-

tam modernizar o Código de Defesa do Consumidor. Entre eles, o Projeto de Lei nº 283 de 

2012, de autoria do Senador José Sarney, que carrega a seguinte ementa
27

:  

 

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, visando 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 re-

pactuação da dívida, entre outras medidas; dispõe sobre a prescrição das pretensões 

dos consumidores; estabelece regras para a prevenção do superendividamento; des-

creve 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 qual-

quer 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 valida-

de 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. 

 

O projeto foi elaborado por uma comissão de juristas, presidida pelo Min. Antônio 

Herman Benjamin, e tramita em conjunto com os PLS’s 301 de 2003, 281 de 2012, 397 de 

2012, 413 de 2012, 457 de 2012, 458 de 2012, 459 de 2012, 464 de 2012, 24 de 2013, 277 de 

                                                 
27

 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106773>. Acesso em 

15 de novembro de 2014. 
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2013, 392 de 2013, 5 de 2013 e 509 de 2013, com os quais divide o intuito de modernizar o 

Código de Defesa do Consumidor.  

E, de fato, o PLS 283 representa modernização à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, período no qual o comércio eletrônico era embrionário, o sistema de fornecimento de 

crédito instável, assim como a economia brasileira.  

Estudiosos apontam o ano de 1994, data da edição do Plano Real, como o momento a 

partir do qual surgiu um novo ciclo de desenvolvimento econômico, o que afetaria diretamen-

te o Consumidor e o fornecimento de crédito, razão pela qual, a partir de tantas mutações, 

merece reflexão o diploma legal em questão.  

O PLS é afim aos diplomas estrangeiros que versam e estudam sobre o superendivi-

damento há alguns anos, assim como aos doutrinadores brasileiros, que há algum tempo já 

entendem a magnitude e a gravidade que tem o superendividamento, hoje fato social abran-

gente.  

Assim, o Projeto de Lei 283/2012 propende prevenir o superendividamento da pes-

soa física de boa-fé, promover o acesso ao crédito responsável e à educação financeira do 

Consumidor, visando evitar marginalização social e conservar, sempre, o mínimo existencial 

garantidor da dignidade humana.  

Superendividado, no projeto (art. 104-A, §1º), seria quem compromete mais de trinta 

por cento da renda líquida mensal com o pagamento do conjunto das suas dívidas não profis-

sionais, exigíveis e vincendas, excluindo o financiamento para a aquisição de casa para a mo-

radia, e desde que inexistentes bens livres e suficientes para liquidação do total do passivo.  

Os ditames de informação e prevenção, deveres do fornecedor de crédito, também 

permeiam o projeto; assim como o protótipo organiza mecanismos de prevenção e tratamento, 

judicial ou extrajudicial, do superendividado, estabelecendo, inclusive, núcleos de conciliação 

e mediação dos conflitos que da relação entre fornecedor e consumidor surgirem.  

Para tanto, intentam alterar o art. 5º do Código de Defesa do Consumidor para incluir 

inciso que trataria sobre a “instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial 
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e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa física, visando a garan-

tir o mínimo existencial e a dignidade humana” 
28

.  

Assim como pretendem incluir o inciso XI ao art. 6º, o qual abordaria a garantia de 

práticas responsáveis de concessão de crédito, educação financeira, revisão e repactuação da 

dívida, entre outras medidas. Outra mudança seria a inserção dos arts. 54-A e seguintes, que 

juntos formariam a seção IV, que trataria, especificamente, da prevenção do superendivida-

mento.  

O art. 52 do atual Código, que trata sobre o fornecimento de produtos ou serviços 

que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, ganha força 

com o projeto, que em seu art. 54-B cria um rol de outras informações que deverão ser passa-

das ao Consumidor, dentre as quais o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o 

compõe; a taxa efetiva mensal de juros, a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de 

qualquer natureza, previstos para o atraso do pagamento; o montante das prestações e o prazo 

de validade da oferta, que deve ser no mínimo de dois dias; dentre outras.  

O parágrafo primeiro deste “novo artigo” traz ainda uma importante observação, qual 

seja o imperativo de que, a partir de então, essas informações do art. 52 e do novo art. 54-B 

devam constar em um quadro, de forma resumida, no início do instrumento contratual. É a 

prática do dever de informação.  

O projeto trata, também, do assédio ao consumo, protegendo consumidores idosos e 

analfabetos, estabelecendo regras básicas para a publicidade do crédito, proibindo expressões 

como: “sem juros”, “gratuito”, dentre outras, para que a publicidade não mitigue os ônus da 

contratação a crédito.  

Igualmente como se proibirá indicações de que uma operação de crédito poderá ser 

concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação finan-

ceira do Consumidor; prática comum na vigência da legislação atual, com publicidade veicu-

lada em vários meios de comunicação.  

Mais um capítulo seria destinado à conciliação no superendividamento, requerida pe-

lo Consumidor pessoa física, com o fito de repactuar as dívidas de maneira global, com a pre-

                                                 
28

 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 283. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106773>. Acesso em 20 de outubro de 

2014.  
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sença de todos os credores em audiência conciliatória promovida pelo Juiz ou por Conciliador 

credenciado no Juízo. A proposta, ainda, atualiza as normas já existentes quanto à prescrição, 

dentre outras questões.  

Enfim, o trabalho da comissão que elaborou o projeto, como dito, caminha junto à 

proteção do consumidor no direito comparado. O projeto é vasto também em matéria proces-

sual, com especificidades que fariam jus a espaço para serem tratadas neste trabalho.  

Entretanto, ainda que abastado de qualidades, atualmente o projeto continua com es-

se status e se encontra com a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, matéria com a 

Relatoria
29

, razão pela qual organizações de defesa do consumidor seguem se aparelhando e 

clamando pela sua aprovação
30

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Dados de 03 de setembro de 2014, última atualização que o sítio eletrônico do Senado Federal disponibilizou, 

até a presente data, a saber, 15 de novembro de 2014.  
30

 Disponível em: <http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=3887>. Acesso em 15 de novembro de 2014. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O superendividamento consiste em um fato social atual, grave e abrangente. Prova 

disto foi a crise econômica de 2008, que deixou um sem número de superendividados ao redor 

do mundo. Endividar-se, bem verdade, faz parte do contexto social atual; contrair dívidas a 

partir da transação de bens ou serviços parcelados compatíveis com a renda doméstica é um 

fator macroeconômico importante e integra o livre-arbítrio de convencionar.  

Contudo, hodiernamente, a autonomia da vontade faz parte do Direito dos Contratos, 

mas não pode mais ser requisito único deste fenômeno, pois há normas que protegem o con-

sumidor, com vistas a resguardar o mínimo existencial de qualquer cidadão frente ao mercado 

de consumo, indicando acordos de vontade que guardem sintonia com os interesses da socie-

dade.  

O panorama atual indica, ainda, que o consumo assume o papel que na sociedade de 

produtores era destinado ao trabalho. Entretanto, problema é a vulnerabilização do indivíduo 

diante dos mecanismos responsáveis pelo controle do fluxo de informações da sociedade mo-

derna. É importante pensar como e por quais meios os grandes conglomerados podem utilizar 

a internet ou qualquer outro elemento para influenciar o pensar coletivo, criando a ideia de 

necessidade, na maioria das vezes de maneira pouco explícita, tornando-a ainda mais cerceosa 

e favorável ao consumo desenfreado.   

Isto porque, o consumidor, já com dificuldades financeiras para arcar com o seu mí-

nimo existencial, contrai crédito. O intuito é evitar a marginalização social, a humilhação ou a 

ridicularização, antônimos da tal felicidade produzida pelo consumo na “sociedade de consu-

midores”. Ocorre que, sem analisar de maneira isonômica os contratos bancários ou de finan-

ceiras, geralmente com natureza de contratos de adesão, ou sem entender a dinâmica dos car-

tões de crédito, com juros altíssimos, o consumidor de boa-fé é, de fato, massacrado pelo 

mercado de consumo e acaba à margem da sociedade.   

Por sua vez, asilar os altíssimos lucros dos bancos, o marketing abusivo e a conces-

são irresponsável de crédito ao passo que se observa a miséria do consumidor, que contribuiu 

ou não para a crise financeira, é não cumprir os ditames da justiça social. Imperioso é, portan-
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to, prevenir e tratar as situações de superendividamento, o que não se faz sem informação. O 

atual Código de Defesa do consumidor carece de atualizações.  

Para tanto, o Brasil conta com o espelho da legislação estrangeira, que regula desde a 

publicidade do crédito à possibilidade de perdão da dívida dos superendividados. Ademais, 

há, no país, o projeto de lei nº 283 do Senado Federal que merece ser aprovado o quanto an-

tes, modernizando o atual 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. Assim como são extremamente válidas as ex-

periências dos PROCONs e Defensorias estaduais, arquétipos a serem implantados e refleti-

dos a nível nacional.  

Por todo o exposto, conclui-se que aprovar o projeto de lei nº283 do Senado Federal, 

assim como continuar a discussão e a implementação de programas de tratamento e prevenção 

do superendividamento, não é apenas uma possibilidade, revelando-se verdadeira necessidade 

dos dias atuais. O tratamento legislativo hodierno oprime o superendividado, consumidor de 

boa-fé que por vezes não foi o único responsável pela crise de solvência que o acometeu.  

De tal modo, o Direito e seus operadores devem ter postura ativa, a fim de atender os 

anseios da sociedade moderna, entendendo os problemas que decorrem da sociedade de con-

sumo, com observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.  
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6 ANEXOS 

 

 

6.1 FLUXOGRAMA APERFEIÇOADO A PARTIR DO PROJETO-PILOTO DE TRATA-

MENTO INTEGRADO DO SUPERENDIVIDAMENTO DO PROCON DO ESTADO DE 

SÃO PAULO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
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Fonte: PROCON – SP – relatório final “Projeto Piloto de Tratamento do Superendividamento”. Disponível em: 

http://www.procon.sp.gov.br/pdf/superendiv/relat_proj1.pdf. Acesso em 21 de novembro de 2014. 


