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RESUMO 

 

Na atual conjuntura socioeconômica brasileira, em muito preocupa o crescimento do número 

de famílias brasileiras endividadas. O que se vê mais lembra um fenômeno, na medida em que 

atinge todas as classes brasileiras, mas, principalmente, as camadas sociais mais simples, seja 

por lhes privar de uma saúde financeira e correta condução da economia doméstica, seja pelas 

mazelas psicoafetivas e sociais de se encontrar em dívida, em muitos casos, muito superiores 

aos próprios ganhos. O que lembra uma espécie de espiral que parece convergir num pesadelo 

sem fim, por afetar o dia-a-dia e o planejamento familiar sem precedentes. O problema não fica 

restrito à falta de gestão pelas famílias. A perturbação com a gestão doméstica sugere a 

debilidade da educação financeira por muitos brasileiros. Fator que oportuniza às instituições 

oferecerem oportunidades de crédito-fácil, na intenção de que possam aferir a tão sonhada 

subjetividade, como indicado por Bauman. Este estudo visa a compreender a disseminação do 

fenômeno negativo e, assim, propor meios eficientes resguardar a dignidade da pessoa humana, 

a partir da defesa do consumidor, exposto a práticas publicitárias e comerciais abusivas, à luz 

do Código de Defesa do Consumidor. Seja, à exemplo, por meio das benesses de recente 

Projeto, o PL 3.515/2015. A pesquisa adota o modelo hermenêutico-argumentativo, de modo a 

contribuir com a inserção do leitor à dimensão apresentada, à vertente metodológica jurídico-

sociológica, sob a finalidade de compreender o fenômeno superendividamento, face à intenção 

de saná-lo. Quanto ao tipo de investigação, optou-se, pela classificação de Witker (1985), 

Gustin (2010) e Rocha (2017), no jurídico-projetivo.  

 

Palavras-chave: Superendividamento. Consumidores. Educação financeira. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Superendividamento se consigna no fenômeno social do endividamento muito 

elevado pela população brasileira, em função da busca por melhores condições de vida, fruto 

da influência consumista, natural da conjuntura da sociedade de consumo em massa fomentada 

no século XX, e marcada pelo incentivo publicitário desleal para com o consumidor, ao 

verificar-se a interferência na liberdade do consumidor em definir suas decisões nas relações 

de consumo (MARQUES, 2016).   

O estudo fundamenta-se na análise crítica do superendividamento diante das 

práticas abusivas perpetradas pelos fornecedores e seus impactos na sociedade contemporânea. 

Nesse cenário, verifica-se a presença de marketing publicitário agressivo veiculado nos 

mecanismos de comunicação de massa, que repercutem nocivamente sobre direitos básicos dos 

consumidores, notadamente, os hipervulneráveis, que adquirem crédito no mercado de 

consumo brasileiro.  

Destarte, o problema é potencializado pela forma de oferecimento de crédito pelas 

empresas de “crédito fácil” (bancos, operadoras de cartões e crediárias, dentre outras), 

principalmente, por se valerem de táticas agressivas, senão abusivas, de fomento à assinatura 

de empréstimos e aquisição de outros meios de pagamento, como cartões de crédito 

(ALCÂNTARA, 2017) sem a devida orientação e informação dos consumidores.  

Trata-se de uma problemática relevante em âmbito jurídico e legislativo, em razão 

da imprescindibilidade de conferir proteção ao consumidor num momento crítico de sua gestão 

doméstica, vez que o endividamento prejudica seu núcleo familiar como um todo, sendo 

fundamental que se proteja os interesses do superendividado de boa-fé no mercado de consumo. 

Nesse giro, é imprescindivel buscar garantir a promoção da dignidade da pessoa 

humana, nas relações juridicas de consumo, sob o enfoque do mínimo existencial do 

consumidor perante o fenômeno endividatório, na medida em que o endividamento exacerbado 

corrobora para o comprometimento das receitas do consumidor, lhe impedindo, em muitos 

casos, de adquirir bens básicos para o sustento familiar.  

Vários consumidores endividados assumem dívidas cujos valores desenvolvem-se 

assustadoramente, de modo a lhes impossibilitar quitá-los. Algo que tem se tornado um 

problema social no país, na medida em que, a população se endivida, na intenção de alcançar a 

tão sonhada “qualidade de vida”, ou melhor dizendo, a subjetividade fundada no consumo 

(BAUMAN, 2008).   

Visualiza-se, no contexto da sociedade de consumo pós-industrial, a necessidade de 
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tutelar o consumidor, vez que o endividamento apenas corrobora com o sofrimento do cidadão, 

seja por dificuldades que se inserem no seu cotidiano, como desemprego e dificuldades 

financeiras, mesmo em seu ambiente familiar, com previsíveis desentendimentos por conta das 

dificuldades em lidar com vencimentos, perante à necessidade de manter o imprescindível 

mínimo existencial do consumidor (BERTONCELLO, 2016).  

Sob o contexto de sociedade de consumo em massa, este estudo expõe como errônea 

a tendência de que o consumismo leva à qualidade de vida. Vez que tal filosofia de consumo é 

vendida como a solução dos problemas dos brasileiros sob o argumento de que certos produtos 

geram felicidade. Algo questionável, vez que a ideia de contrair dívidas para aquisição de 

produtos acaba por ser a principal implicação do endividamento exponencial.  

Como hipótese de resolução prévia para o problema apresentado, indica-se a efetiva 

tutela protetiva do consumidor, com fulcro na observância dos preceitos norteadores da boa-fé 

objetiva, informação, transparência e confiança, em consonância com a função social dos 

contratos, no âmbito da relação jurídica de consumo firmada junto aos fornecedores de crédito 

no mercado de consumo.  

Por conseguinte, é fundamental incentivar a educação financeira dos consumidores, 

notadamente, no que diz respeito à gestão dos próprios ganhos e gastos. Nesse sentido, se faz 

necessária a aprovação e aplicação do PL 3.515/2015, com a finalidade de aperfeiçoar o Código 

de Defesa do Consumidor (CDC), estabelecendo regramento sobre a prevenção e o tratamento 

do superendividamento.  

A pesquisa optou pelo modelo hermenêutico-argumentativo, de modo a contribuir 

com a inserção do leitor à dimensão apresentada, pertencendo à vertente metodológica jurídico-

sociológica, haja vista a premissa de compreender o fenômeno do superendividamento para, 

em sequência, buscar meios de combatê-lo, senão, minorá-lo. Ademais, o estudo tem como tipo 

de investigação, a classificação de Witker (1985) e Gustin (2010) e Rocha (2019), na figura do 

tipo jurídico-projetivo. Nessa esteira, a pesquisa define-se, ainda, como sendo qualitativa, vez 

que almeja compreender os fenômenos sociais, bem como, a participação dos indivíduos 

inseridos neste universo, assim como adota cunho exploratório-explicativo, sob a finalidade de 

angariar os fatores que aferem o objeto da pesquisa e delinear o tema, assim como formalizar a 

hipótese conforme o estudo se desenvolve. 

Por fim, o estudo visa a lançar luzes sobre o superendividamento do consumidor, 

no intuito de contribuir para uma melhor compreensão da temática, permitindo assim 

contratações equilibradas e que observem a promoção da dignidade da pessoa humana nas 

relações jurídicas de consumo.  
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2 O SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR  

 

 Em tempos de sociedade de consumo em massa, marcada pela imposição dos 

consumidores a uma gama infinita de produtos e serviços, num aspecto de globalização é 

natural que os consumidores busquem alternativas de poder aquisitivo, o que leva ao acúmulo 

de passivo exponencial, como na hipótese do consumidor superendividado, afetado pelas 

tentadoras propostas de “crédito fácil” disponibilizadas no mercado de consumo. 

 Sob o contexto do mercado atual, de que “a sobrevivência da economia de mercado 

depende essencialmente de um pressuposto básico favorável, uma identificação entre sociedade 

e mercado” (CARPENA; CAVALLAZZI, 2011), a tendência pelo consumo leva o consumidor 

a despender de valores acima de sua realidade, de forma, inclusive, irracional, ocasionando o 

superendividamento (SCHMIDT NETO, 2016). A questão vai além do endividamento, vez que 

o Brasil não conhece, até então, a falência do consumidor, enfatizada por Clarissa Costa Lima, 

Káren Bertoncello e Claudia Lima Marques (2010). 

 Zygmunt Bauman (2008) destaca que as pessoas, inseridas numa sociedade de 

consumo, se veem na obrigação de promover a própria imagem, como sendo uma mercadoria 

“atraente e agradável”. Isto se dá pelo risco da tão preocupante “morte social”. 

 Os primeiros relatos de superendividamento remetem a previsões do Código de 

Hamurabi. Em seguida, o Código de Dracon que trazia penas para a classe social do devedor. 

Já Sólon veio a pôr fim ao pagamento com escravidão relativo a penas por inadimplência. Após, 

a Lei das XII Tábuas, que teria a possibilidade da escravidão como pena. Posteriormente, viria 

Justiniano com o Codex Constitutionum (Corpus Iuris Civilis) propondo conciliação, pela 

renegociação. Posteriormente, a Magna Carta, de 1215. Por fim, menciona-se a Declaração 

Universal de Direitos Humanos, de 1948, que institui a Dignidade da Pessoa Humana como 

valor supremo. E a Convenção de Viena de 1980, por lançar o Duty to mitigate the loss, 

nacionalizado no art. 422, CC (ABDO; FARIA; LUCCA, 2020). 

  Cita-se, ainda, a Diretiva do Conselho de 1986, da União Europeia, que traz a 

obrigação de entrega de informação adequada ao consumidor sobre taxa de juros (LOPES, 

2011). Gilles Paisant (2011) descreve o surgimento de legislação relativa ao 

superendividamento na França, a Lei Neiertz, de 1989, na qual há a tentativa de um tratamento 

mais atento às necessidades e limitações do consumidor.  

 Frente ao desafio de prevenir o superendividamento e perante as dificuldades em 

parcelar dívidas, alguns países adotam o processo direto de insolvência cível, embasados em 

normas nacionais para regulação, casos de Alemanha (insolvenzordnung) e Portugal (CIRE), 
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ou mesmo reformando normas em vista de adequá-las à realidade, como se vê na Legislação 

Francesa (MACHADO, 2018).  

 A União Europeia publicou a Diretiva 2019/1023 (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA, 2019), que, apesar de não tecer normas de sobreendividamento1 dos 

consumidores, destaca que nem sempre é possível distinguir as dívidas contraídas por um 

empresário no exercício da sua atividade por conta própria, e as contraídas fora do âmbito 

dessas atividades. 

 Já nos Estados Unidos da América, José Reinaldo de Lima Lopes (2011) informa 

que o marco fica por conta da entrada, em 1968, da Consumer Credit Protection Act, emendada 

em 1980. Marcada, principalmente, por impor transparência e informação ao consumidor.   

 Quanto ao Brasil, face à política industrial dos “anos 30”, alavancada nos “anos 

60”, deu-se início ao “crédito ao consumo”, somado ao fim dos “anos 90”, tumultuados pelo 

fim da entrada do capital estrangeiro (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020) e a alta inflação era de 

se esperar uma legislação relativa à defesa do superendividado.  

 No entanto, o mais próximo de proteção foi a Constituição de 1988, com a admissão 

de vários direitos coletivos, individuais e difusos, de modo que, vários bens passaram a 

dispender de tutela pela extensão do rol de direitos (BERGSTEIN, 2019). A aparente eficiência 

do Plano Real em estabilizar a inflação levou o Governo ao comportamento errôneo de adotar 

nova matriz econômica, visando crescente, principalmente, pela intensificação do consumo sem 

consolidar a economia interna. No fim, a matriz corroborou para débitos (MENDES, 2009).

 Outro ponto a ser discutido é a liberdade de atuação dos fornecedores de crédito. 

São várias as táticas utilizadas para prestas e divulgar o crédito fácil, na medida em que o 

fenômeno social se visualiza de forma recorrente na conjuntura brasileira, como a seleção de 

clientes vulneráveis a abordagens elaboradas, visando a endividá-los. (GAULIA, 2016), 

 Neste giro, é fundamental reforçar as iniciativas pioneiras de tratamento global das 

audiências conciliatórias com credores para elaborar e aprovar planos de pagamento dos 

superendividados. O PL 3.515/2015 reforça tais medidas e, também, procura facilitar remédios 

judiciais, em caso de impossibilidade de acordo, seja estabelecendo limites à publicidade de 

crédito, práticas comerciais e assédio de consumo, protegendo os hipervulneráveis e 

expandindo a lista de práticas e cláusulas abusivas (BERTONCELLO; LIMA; MARQUES, 

2020). O projeto perfaz nova dimensão ético-inclusiva e solidarista, por criar instrumentos que 

previnem o superendividamento da pessoa física de boa-fé, promovendo o acesso ao crédito 

 
1 Como é conhecido o superendividamento em Portugal. 
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responsável e à educação financeira do consumidor, possibilitando a fixação de plano de 

pagamento. 

 Assim, o fenômeno do Superendividamento merece atenção quanto ao seu estudo 

e resolução, em vista de aferir melhores condições de saúde financeira aos brasileiros, assim 

como, na condição de possibilitar o crescimento econômico do Brasil, sem agredir aos direitos 

básicos dos consumidores. 

 

2.1 O fenômeno do Superendividamento 

 

 Com o desenvolvimento do mercado de consumo e o avanço na expertise dos 

produtos e serviços relativos ao bem-estar, passou-se a visualizar um novo fenômeno 

socioeconômico, o superendividamento.  

 Segundo Wilson Pantoja Machado (2018, p. 10), a expressão superendividamento 

evidencia “um adjetivo de quantidade, que visa chamar atenção do superendividamento como 

a impossibilidade global do consumidor devedor em honrar suas dívidas ou de suportá-los, 

independente se rico, de classe média ou pobre”. 

 

[...] impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, 

de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com 

o Fisco, oriundas de delitos e de alimentos) em um tempo razoável com sua 

capacidade atual de rendas e patrimônio. (BERTONCELLO; LIMA; MARQUES, 

2020, p. 21) 

 

 Claudia Lima Marques, Clarissa Costa de Lima e Káren Danilevicz Bertoncello 

(2010) enxergam no superendividamento a dificuldade do consumidor de boa-fé em honrar com 

seus inadimplementos por fatores que fogem ao seu controle. 

 Consubstanciada na legislação francesa, Marília de Ávila e Silva Sampaio (2014, 

p. 225), entende o superendividado como sendo quem “(...) de boa-fé, se encontra 

impossibilitado de adimplir ao conjunto de suas dívidas não profissionais exigíveis não pagas.”  

 Já André Perin Schmidt Neto (2016, p. 213) compreende o superendividamento 

como “uma condição em que se encontra o indivíduo que possui um passivo maior que o ativo 

e precisa de auxílio para reconstruir sua vida econômico-financeira.”  

 No tocante a proteção do consumidor, a CR/88, em seu art. 5º, XXXII, prevê que 

“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 1988). Nesse giro, 

possui, ainda, reflexos na ordem econômica (art. 170, V, CR/88), o que para a doutrina, se 

ilustra na proteção do consumidor superendividado, em situação de debilidade e de fraqueza 
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(SCHMITT, 2014).  

 Assumem papel fundamental na temática do superendividamento os princípios da 

boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Os contornos da boa-fé objetiva no âmbito 

consumerista se apresentam nos artigos 4º, III e 51, IV do CDC. Já a função social se encontra 

prevista no artigo 421 do CC, em que regulamenta o exercício da liberdade contratual, com 

vistas a promoção do bem comum e ao interesse coletivo (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020).   

 Quanto à previsão da atividade das instituições financeiras, Clarissa Costa de Lima 

e Rosângela Lunardelli Cavallazzi (2016) informam que o CDC prevê no art. 3º, §2º “os 

serviços bancários, financeiros e de crédito como objeto das relações de consumo.” A referida 

previsão legal, se encontra consolidada pelo julgamento da ADIN 2.591/DF e pelo advento da 

Súmula 297 do STJ, que reiteraram a imprescindível incidência do CDC às instituições 

financeiras. 

 Nessa linha de raciocínio, o projeto de atualização do CDC (atual PL 3.515/2015) 

foi proposto sob o alicerce de três temas, um deles, o Superendividamento. Face ao crescimento 

vislumbrado na sociedade de consumo, assim como ao desorganizado fenômeno da 

“democratização do crédito”, dotando-se de medidas preventivas e de tratamento em 

proposição ao consumidor endividado (MACHADO, 2018).  

 O PL 3.515/2015 apresenta uma conceituação descomplicada e que abraça vários 

fatores, nos parágrafos do art. 54-A do CDC: 

 
§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o 

consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, 

exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da 

regulamentação. 

§ 2º As dívidas de que trata o § 1º englobam quaisquer compromissos financeiros 

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

continuada. (BRASIL, 2015)  

 

 Neste enfoque, infere-se êxito em agregar a referida previsão ao já disposto no art. 

52, do CDC, relativo ao consumidor de crédito, evitando a evolução do fenômeno, e fincando 

bases no dever de informação correlato à boa-fé objetiva. 

 Face às realidades das classes menos afortunadas no Brasil, a preocupação com o 

superendividamento certamente assume contornos mais alarmantes. Conforme pesquisa do 

IBGE realizada entre 2017 e 2018, “As famílias com rendimento de até dois salários mínimos 

(1.908 reais) comprometem uma parte maior de seu orçamento com alimentação e habitação 

que aquelas com rendimentos superiores a 25 salários mínimos (23.850 reais).” (IBGE, 2017-

2018). A pesquisa indica que os dois grupos representam 61,2% das despesas das famílias com 
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menores rendimentos. Um dado preocupante, na medida em que restam menos de 40%, em 

média, da renda familiar para os demais gastos.  

 Neste giro, apresenta-se o heavy burden (NOGUEIRA, SAMPAIO, 2017), que 

seria a ilustração de estudos afora sobre o sentimento atribuído a quem carrega um “fardo 

pesado”, em tradução literal. Tal termo, não questiona se o cidadão se vê endividado, mas se 

suas dívidas lhe propiciam um “fardo pesado”, ou seja, dificuldade em administrar. 

 Portanto, vê-se que na realidade exige-se uma melhor adequação dos gastos e uma 

preocupação com a educação financeira de suas famílias, na intenção de lhes garantir saúde 

financeira, e assim, um menor comprometimento de seus ganhos. 

 Quanto às maiores dificuldades acerca do superendividamento, aponta-se, em 

consonância ao dito acima, a economia em desaceleração, a inflação crescente, o aumento de 

desemprego e juros altos, bem como, fatores internos e familiares, como o desemprego do chefe 

de família, de outro membro família, nascimento, dentre outros (NOGUEIRA; PORTO, 2017).  

 Tais fatores acabam por ensejar a revisão de tendências e medidas econômicas pelo 

Estado, tais como, a liberação das contas inativas do FGTS para o pagamento de dívidas. Maria 

Paula Bertran (2017) acredita que a liberação enseja, em verdade, a transferência de renda. Que 

acabaria por não proteger o consumidor, mas garantir a manutenção do mercado de consumo. 

 Outro fator inerente ao Superendividamento se perfaz na figura do uso exacerbado 

do cartão de crédito, vez que, no Brasil, diferente dos EUA, o uso do cartão não se fixa no 

emprego do pagamento, mas, em verdade, é, especialmente, utilizado na modalidade de 

financiamento, sem averiguar o vácuo existente entre a renda e as aspirações de consumo, com 

enfoque apenas à mobilidade social (ALCÂNTARA, 2017).  

 Nesse contexto, impõem-se a necessidade de avaliar o superendividamento diante 

da presença da teoria do Abuso do Direito no âmbito das relações jurídicas de consumo, pois, 

o art. 187, do CC, atribui a possibilidade de relativização dos direitos, retirando o véu de 

garantias absolutas. Tal teoria se fundamenta na intenção de não prejudicar outrem, atentos à 

finalidade econômica e social, a boa-fé e os bons costumes (LUNARDI, 2014).  

 Cristiano Heineck Schmitt (2014), entende que o instituto do abuso do direito não 

deve restar limitado apenas à má-fé ou dolo, devendo se observar em qualquer acontecimento 

anormal ao direito, que acabe por exceder, bastando a contrariedade à ordem econômica e 

social. 

 Passando para a abordagem de modelos estrangeiros, Maria Manuel Leitão 

Marques et al (2000 apud MACHADO, 2018) menciona duas possibilidades de 

superendividamento no cenário europeu: o ativo e o passivo. O ativo, dividido entre consciente 



 15 

 

e inconsciente, se daria na hipótese do agente acumular sérias dívidas, de maneira impulsiva, 

quiçá contribuindo para sua insolvência. Cabendo tutela, sem sombra de dúvidas, na hipótese 

do ativo inconsciente – em que o consumidor contrai dívida de boa-fé –. Noutro giro, o 

consciente, embasado pelo animus laedendi, se fixa na contração de dívidas sob o animus de 

não honrá-las (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020).  

 Com relação ao devedor passivo, figura naquele “(...) em que o devedor acaba por 

se colocar nesta condição por motivos externos e imprevistos, não pela má gestão e menos por 

má-fé, mas por acidentes da vida.” (SCHMIDT NETO, 2016, p. 218). 

 Desta forma é possível separar os consumidores que necessitam de uma tutela 

diferenciada daqueles que agem imbuídos da ideia de inadimplir, propositalmente, cuja 

finalidade é apenas prejudicar outrem. 

 Tal questão toma uma séria implicação na medida em que a população brasileira, 

face a um mundo globalizado, passa a querer se comparar à realidade de um país de primeiro 

escalão econômico, apesar de possuir uma renda per capita distante. É como a lógica trazida 

por Maria Teresa Gaulia (2016, p. 46) de que “O mundo voltaria à normalidade se todos 

adotassem o supremo símbolo da felicidade (‘estadunidensizada’): o ‘american way of life’.”  

 
(...) começou-se a se qualificar o primeiro pelo segundo, ou seja, aceita prima facie os 

dados puramente quantitativos como uma razoável medida do desenvolvimento, 

desde que acompanhados por progressos também razoáveis dos demais indicadores 

qualitativos. (NUSDEO, 2016, p. 312) 

 

 Portanto, à realidade de recessão econômica, é necessário, mais do que nunca, que 

haja a concepção no brasileiro de que o período não admite grandes gastos, pelo que é preciso 

se comparar com países europeus, não como parâmetro, mas como exemplo. 

 A CR/88 fundada nos preceitos e valores constitucionais, de cunho garantista, se 

norteia pelo Princípio da dignidade humana (art.1º, III), sob a premissa de que haja a inserção 

do indivíduo no contexto social e que lhe seja atribuído ao menos o mínimo para viver com 

dignidade.  

 Noutra linha de intelecção, o superendividamento pode ser compreendido a partir 

de dois enfoques: o tipo de compromisso financeiro assumido (empréstimo a título de consumo 

ou familiar, senão ambos) e a natureza da preocupação (seja pelo alto grau de 

comprometimento financeiro, seja pelo risco de inadimplir) (ALLEWELDT et al, 2013 apud 

MACHADO, 2018). Assim, melhor serão abordadas as bases metodológicas mais consolidadas 

da legislação internacional: o fresh start e o modelo de reeducação. 

 Wilson Pantoja Machado (2018) defende que os modelos se revelam um reflexo de 
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desenvolvimento e repercussão histórica de suas respetivas nações. O fresh start, de vertente 

neoliberal, não se centra no tratamento ou repressão do fenômeno, mas na intenção de reinserir, 

imediatamente, o consumidor de volta à cadeia consumerista, sem que se leve em conta aspectos 

de responsabilidade civil, boa-fé, culpa, fatores contratuais, muito menos moral 

(BERTONCELLO, 2015).  

 Logo, estar-se-á diante de um cenário de maior abertura econômica com menor 

controle do governo; conceitos neoliberais e forte alargamento na concessão de crédito, face ao 

forte desenvolvimento da sociedade de consumo e livre-comércio. Vê-se assim, que “não há 

significativo espaço para preocupações atinentes às condições em que o devedor se tornou 

superendividado (...) ou à gestão das angústias e problemas sociais que vive.” (MACHADO, 

2018, p. 24).   

 Lado outro, se percebeu, ainda, a necessidade, historicamente falando, de uma 

maior reeducação do consumidor, seja para que não caísse na tentação do crédito “fácil”, fosse 

para honrar as dívidas, sem, necessariamente, ter um “recomeço ágil”, em alusão ao fresh start. 

 Noutro giro, relevante se faz trazer modelo de reeducação europeu, pautado na 

dignidade humana e valores norteadores de ética e postura social do homem, tendo o Estado 

como garantidor destes direitos (MACHADO, 2018). Tal modelo se embasou em 

reeducar/reabilitar patrimonialmente o consumidor (BUCAR, 2017), notadamente, no 

superendividado passivo. Nesta ótica, busca-se organizar a vida financeira do devedor, 

promovendo o diálogo, mediando acordos extrajudiciais, e indicando a resolução judicial, 

somente em último caso. 

 
Na França adotou-se a Lei Neiertz de 31.12.1989, que prevê um sistema com um 

método único que ano a ano foi se aperfeiçoando. Ab initio, a legislação francesa 

voltava-se unicamente para a renegociação dos débitos pendentes. Aos poucos as 

cortes passaram a adotar o perdão de parcelas e a redução de dívidas não quitadas ao 

final dos planos de pagamento. Em fevereiro de 2004 houve uma aproximação do 

sistema continental com o da frash strart, na medida em que se passou a admitir a 

liberação total e imediata do débito pelas Comissões de superendividamento dos 

particulares, as Comissions de Surendéttement, embora as cortes resistam à aplicação 

de tal alívio. (sic.) (SCHMIDT NETO, 2016, p. 221)   

 

 Em face deste cenário de maiores cuidados na análise do superendividamento, vê-

se que são criteriosos na concessão da extinção de crédito, na formação dos planos de 

pagamento, mas, que também estão abertos e atentos a novas possibilidades de angariar 

garantias ao seu consumidor. 

 Vale a menção ao modelo dos países, germânicos, como Alemanha e Áustria, cuja 

foco se finda no plano e em seu cumprimento, com uma investigação da conduta moral do 
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devedor mais branda, na medida em que, consideram a resolução mais direcionada a questões 

econômicas. Assim, o devedor apenas afere a extinção de suas obrigações com o adimplemento 

integral do projeto de recuperação, senão quando demonstra, passados alguns anos, a 

impossibilidade de quitá-los, ao menos tendo adimplido parcialmente. Também se exige que o 

inadimplente tenha ou esteja em busca de emprego (BUCAR, 2017). 

 Por último, vê-se no modelo dos nórdicos, como Escandinávia e Dinamarca, 

preocupação pelo forte controle da boa-fé do devedor, notadamente, quanto a uma razoável 

cognição, isto é, a conotação de viabilidade em quitar o débito. Por lá não se admite levar o 

procedimento ao Judiciário antes de uma rodada de renegociações com os credores, em vista 

de fecharem um plano convencionado. E na impossibilidade de tal consenso, será admitido a 

busca pela aceitação de um plano em âmbito judicial (BUCAR, 2017). 

 Analisados, os principais modelos, é de se admirar que tanto o modelo do fresh start 

quanto o de reeducação se apresentam em constante aprimoramento, face a reformas decenais 

e sempre com o objetivo de aprimorar a tutela legal de combate ao superendividamento 

(BERTONCELLO, 2015).  

 Logo, valida-se a premissa da inovação legislativa, desde que, averbada pela análise 

socioeconômica, o que permite concluir pela necessidade de uma atualização de nossas normas 

consumeristas, face aos interesses do consumidor endividado, que necessita de mais 

possibilidades de renegociação. 

 Em síntese, o superendividamento do consumidor se finda em fenômeno complexo e 

de difícil resolução, principalmente, na hipótese de análise sob a égide da seara brasileira, que 

em pouco, ou nada, dá suporte ao consumidor inadimplente.  

 

2.2  O impacto social do superendividamento 

 

 O fenômeno do superendividamento não se limita a endividar. Tal evento mais 

lembra um “Efeito Cascata”, ou seja, uma série de implicações que afetam o coletivo a longo 

prazo. 

 Por viver numa sociedade de mercado, independe se ocupa a classe mais ou menos 

afortunada, todos se endividam. O que variam são as proporções. Segundo Wilson Pantoja 

Machado (2018), a nítida diferença entre classes se fixa na facilidade para aquisição de crédito 

e no acúmulo de riqueza. Noutros termos, as classes mais bem remuneradas, também, são 

vulneráveis numa relação de consumo, bastando que o inadimplente seja consumidor.  

 Assim, pouco importa a classe social, afinal, tanto o rico quanto o desafortunado 
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possuem gastos com bens necessários, como gastos supérfluos. Está-se diante de uma 

ocorrência que aflige tanto a sociedade em expansão econômica como a que se encontra em 

crise (MACHADO, 2018). Vê-se que o diferencial está no tratamento pelas nações, entre 

aquelas que visualizam o problema social e propõem tratamentos, e as que se omitem (ABDO; 

LUCCA; FARIA, 2020). 

 Daniel Bucar (2017) explica o risco da análise da obrigação se afastar do momento 

patológico consubstanciado pelo respectivo inadimplemento, limitando-se a vilanizar aquele 

que não quitou sua dívida, dando atenção apenas aos interesses do credor. Por esta visão, é 

possível averiguar a imprescindibilidade do equilíbrio na relação de consumo. 

 Atenta à questão, a doutrina brasileira, segundo Daniel Bucar (2017) adota a 

chamada Teoria Neopessoalista, como sendo uma abordagem voltada à análise das 

circunstâncias da pessoa, concentrada em visualizar o inadimplemento, não como um fenômeno 

individualizado, mas uma patologia social. 

 Portanto, direcionada a análise para uma vertente social, o discurso se perfaz em 

tema de amplitude nacional, senão mundial, e que foca não uma classe, mas em todas. Logo, 

aferir vilania, ou mesmo má-fé a quem seja inadimplente, mais sugere uma visão retrógrada e 

fechada, o que, sem dúvida, seria uma ofensa ao Princípio da função social dos contratos. 

 O fenômeno toma contornos ainda mais complexos quando se aborda a função 

econômica, nas últimas décadas, de estudar tendências, em vista de aferir metodologias que 

possam ser utilizadas no manuseio do mercado pelo Estado e grandes corporações 

(ALCÂNTARA, 2017).  

 
[...] as apreensões de noção calcadas em marcos teóricos, legislativos e regulatórios 

variados, associando de maneira cada vez mais intensa as ideias naturalizadas de 

‘crescimento’ e ‘modernização’ ao chamado ‘interesse nacional’ e à ‘utilidade 

pública’, num projeto neoliberal de progresso democrático. (ALCÂNTARA, 2017, p. 

69-71). 

   

 Vê-se que a tendência interfere no mercado, e a forma como este fator interfere em 

nosso coletivo e íntimo desenvolve outras tendências. Próximo daquilo que entendem por ser 

expansão, desenvolvimento ou complexização no geral, o que nem sempre se comprova. 

  
A problemática do superendividamento vai muito além dos problemas econômicos e 

da falta de educação financeira, trata-se de um verdadeiro fenômeno jurídico social, 

evidenciado na exposição do consumidor a uma situação de indignidade quando suas 

dívidas se tornam impagáveis. 

Infelizmente, essa exclusão social é somente a ponta de um grande iceberg de 

problemas que serão enfrentados pelo consumidor superendividado durante seu largo 

e penoso caminho a transcorrer. 

Essa exclusão social dá início ao misto de culpa, insegurança e vergonha sentido pelo 

consumidor por causa da situação em que se encontra. Sem poder recorrer ao crédito, 
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é indispensável a alteração do padrão de vida. (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020, p. 62) 
 

 Veja que os autores acima são cirúrgicos na observância das consequências de tal 

tendência. Zygmunt Bauman (2008) vê que a associação, por meio de publicidades extensivas, 

dos jovens à tecnologia não se faz por acaso. O “vício” pela aquisição de tais aparatos, não se 

perfaz em coincidência. Numa sociedade de consumo, a falta de consumo lhe leva a uma “morte 

social”, como quando o cidadão romano perdia sua cidadania, passando a ser tido como persona 

non grata para o consumo, ou seja, se não consome não é útil para a expansão do consumo, 

logo descartável. 

 
Os mal-estares da contemporaneidade, dentre eles o adoecimento psíquico, têm 

convergência aos traços de desamparo, falta de referências. Eis a clínica do vazio, a 

partir desse contexto, encontra-se no desamparo-moderno a busca por identidades, 

disponíveis no consumo(mismo). É a sociedade de consumo, próspera na produção da 

eterna sensação de desamparo, contraditória ao vender felicidade e alimentar-se da 

infelicidade programada dos consumidores. (CARVALHO; FERREIRA, 2016, p. 

197) 

 

 A sociedade de consumo se apresenta como uma verdadeira escravidão, na qual, se 

segue o consumo irracional e manipulador sob risco de se endividar e perder (tão logo) seu 

lugar no mercado de crédito. Do contrário, o “consumidor falho” vive à margem da segregação 

social, como já dito, por não seguir o roteiro de aquisições fúteis em garantia à manutenção do 

sistema. Tal fator deixa clara inobservância a valores constitucionais como a defesa do 

consumidor (art. 170, V, CR/88) (BAGNOLI, 2017). 

 Por suposto, a figura do “consumidor falho” se apresenta como aquele que não 

consome compulsivamente, ou mesmo o suficiente para perpetuar a sociedade de consumo. 

Afinal, a lógica é de que consumir seria investir em sua afiliação social própria (BAUMAN, 

2008). Nesse sentido, o cidadão deve aperfeiçoar seus tributos consumindo como se mais fosse 

uma mercadoria própria, para, só assim, se adequar à demanda do mercado. É o que se vê 

naqueles que, por assim dizer, “produzem conteúdo” atualmente na rede. 

 No fim das contas, o desejo humano foi retirado, e as aquisições não são capazes 

de retomar este desejo, pois a “linha de chegada se move junto com os corredores” 

(BERGSTEIN, 2019, p. 166). Nesse mesmo sentido, Laís Bergstein (2019, p. 47), preleciona 

ainda que “[...] a liberdade exercida pelo indivíduo na utilização do seu próprio tempo, a 

liberdade de autodeterminação, inerente à sua autonomia privada e existencial, é reflexo da sua 

condição de ser humano dotado de dignidade e direitos”.   

 Nesse contexto, Wilson Pantoja Machado (2018) vê o superendividamento em 

quatro dimensões: econômica, temporal, social e psicológica. A econômica, vez que todo o 
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núcleo familiar sofre sobrecarregada por dívidas; a temporal, pela dificuldade de gerir as dívidas 

que chegam e vencidas; a social, no sentido da exclusão do seu meio de convívio social e 

econômico; por fim, a psicológica, na medida que as preocupações com dívidas desestabilizam 

qualquer um em seu intimo emocional. Afinal, “grande é a dificuldade perante a cria de 

justificar a impossibilidade de manutenção do padrão de vida anterior.” (ABDO; LUCCA; 

FARIA, 2020, p. 63). 

 Todo este emaranhado de complicações, acabam por produzir o “estresse 

financeiro”, que leva a um pessimismo e tristeza severos, acompanhados de soluções mal-

empregadas, muitas vezes, o findando em vícios, como a bebida. Na pior das hipóteses, em 

casos severos, até mesmo uma depressão severa ou o suicídio (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020). 

 É interessante observar que antes da formação da sociedade consumerista havia na 

“sociedade de produtores” um modelo socioeconômico limitado, no contexto pós-Revolução 

Industrial, de lucros, pelas corporações sobre a exploração de mão de obra. Um conceito que 

foi repensado para aferir o lucro per si no consumo. Nesse sentido, Cristiano Heineck Schmitt 

(2014) enxerga o lucro não no consumo desenfreado, mas na falta da satisfação pelo consumo, 

numa espécie de ciclo vicioso. 

 A noção que fica é de que o foco está na relação de consumo, que esta deve ser 

mantida, renovada, aperfeiçoada, ainda, que nunca supra o desejo que erroneamente prometeu 

dar fim. Afinal, não é interessante retirar o cidadão do cinza, do chato, isso o afastaria do 

consumo, é preciso lhe vender esperanças vazias de que será capaz de construir sua própria 

identidade (BAUMAN, 2008). 

  
A teoria trickle-down (...) era uma engenhosa descrição da mudança de moda. A teoria 

sustenta que dois princípios conflitantes agem como uma espécie de engrenagem ou 

força motivadora para a inovação. Grupos sociais subordinados, seguindo o princípio 

da imitação, buscam estabelecer suas reivindicações por um novo status adotando o 

vestuário dos grupos superiores. Estes seguindo o princípio da diferenciação, 

respondem adotando novas modas. Renunciam a antigos marcadores de status e 

abraçam novos, abandonando aqueles às reivindicações dos grupos subordinados. 

Deste modo o grupo superior continua a deter marcadores de status peculiares a si, 

preservando a diferença de status que pretende que tais marcadores signifiquem. 

(McCRAKEN apud GAULIA, 2016, p. 55) 

 

 Zigmunt Bauman (2008), ao abordar os “cartões fidelidade”, hipotetiza criarem um 

relacionado a estéticas. A ideia não é corrigir um erro, mas manter-se vinculado com os padrões, 

e, assim, com seu valor de mercado. E, com o desenvolvimento industrial estabelecendo o 

consumo massivo, todo consumidor acaba por se mostrar, como dita o CDC, vulnerável, por 

poder ser comprometido patrimonial, física e moralmente (SCHMITT, 2014). 

 Neste giro, quem acaba por sofrer mais se figura nos hipervulneráveis, nos termos 
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do art. 4º, I, do CDC, ou seja, de menor instrução e informação sobre consumo responsável. 

Até pelo fato da vulnerabilidade consumerista se dar por presunção absoluta (jure et de jure) 

(ABDO; LUCCA; FARIA, 2020). 

 O impacto destes fatores, no entanto, por várias vezes, não se vê, vez que é comum 

se deparar com uma significativa rotina de aposentados e idosos assumindo dívidas em proveito 

de familiares, possivelmente, em virtude do custo menos elevado decorrente do empréstimo 

consignado (BERTONCELLO, 2015). 

 Tal constatação preocupa na medida em que dados apontam que, no Brasil, 68,5% 

dos aposentados pensionistas, em 2016, receberam até um salário. Sendo evidente que tal 

quantia é incompatível para a provisão de sua subsistência e ainda concorrer com o pagamento 

de parcelas relativas a empréstimos (BERTONCELLO, 2015). 

 O que só reitera o fato de que o consumismo se finda na reciclagem de vontades 

(seja do fornecedor para o familiar, e deste para o idoso que assume dívida para lhe auxiliar), 

como o trabalho era o papel-chave na sociedade dos produtores (BAUMAN, 2008). 

  
Mas o crédito trouxe consigo também, a publicidade agressiva, o atiçamento à 

“necessidade do supérfluo”, o assédio financeiro, o “workaholismo”, a bolha de 

crédito, e a farta oferta de recursos que aliada à inexistência do hábito do planejamento 

econômico-financeiro e da falta de estímulos à poupança, formatou um endividamento 

cada vez mais explosivo, até o limite do superendividamento. (GAULIA, 2016, p. 50) 

  

 O crédito trouxe consigo vários fatores do “estresse econômico”, capazes de 

desestabilizar a população sob a venda de promessas vazias. Diferente do que fazia a sociedade 

dos produtores, limitada a prometer como nirvana a segurança e garantia de um futuro. Em 

verdade, a própria lógica econômica tradicional foi colocada por terra, vez que a aversão ao 

risco face ao desejo de bem-estar foi sacada em troca da busca desenfreada e compulsiva gerada 

pelas facilidades na nova ordem, o crédito “fácil” (NOGUEIRA; PORTO, 2017). 

 Atento a isto, Zygmunt Bauman (2008, p. 15) critica o Estado de bem-estar social 

por comodificar o trabalho, vez que a filosofia, entre a passagem de sociedade de produtores 

para consumidores, foi de acelerar os processos de criação e consolidação de novas tendências 

que fomentam a compra incessante, na intenção de incorporar mais e mais o mercado 

consumidor.  

 Fábio Nusdeo (2016) diz que desenvolvimento não se resume à renda per capita; e 

que difere de crescimento, como se prostra nesta análise. Tal questão talvez fosse compreendida 

em nossa sociedade a partir do fato de que o risco se finda na incerteza. Relutar em acreditar 

que a renda individual e seus gastos só influem na economia doméstica do cidadão, a exemplo, 

é um pensamento retrógrado. A lógica econômica tradicional também não coloca na equação 
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os gastos ditos “irracionais”. Frente a isso, se sugere a “economia comportamental”, que 

entende que o cidadão é racional, mas que pode lhe faltar uma adequada percepção do risco, o 

que leva a decisões inconsistentes na conduta de buscar por crédito (NOGUEIRA; PORTO, 

2017). 

  Tais fatores se empregam na lógica altamente difundida de que é preciso 

descartar o velho e o obsoleto. Em verdade, é inútil tentar objetivar a subjetividade. Não adianta, 

para o cidadão, tentar se sentir melhor comprando algo que lhe venda esta esperança. Afinal, o 

fetichismo da subjetividade se baseia numa mentira. (BAUMAN, 2008). 

 
Igualmente, na linha custo/benefício, a maioria dos consumidores superendividados 

ativos parece desprezar a lógica racional, e, simplesmente, ao ceder à sedução do 

crédito fácil e do consumo como substituto afetivo, tende a supervalorizar a 

gratificação instantânea em detrimento de um possível (próximo, mas visto como 

distante), custo futuro. 

Muitas pessoas compensam frustações, perdas, incapacidades emocionais, comendo, 

bebendo ou se drogando (sejam as drogas lícitas ou ilícitas) em demasia. A 

incapacidade de autocontenção e regulação consciente é para muitos absolutamente 

impossível. 

Nesse jaez entra em cena o viciado em consumo, aquele que malgrado seu alto 

gabarito sociofuncional, profissional e intelectual, simplesmente não consegue 

afastar-se do que lhe causa mal. (GAULIA, 2016, p. 59) 

 

 O consumo vai de algo racional para uma patologia desesperada em corrigir alguma 

falha ou lacuna no vazio existencial que vive o consumidor. Pior, perfaz-se tal realidade envolto 

de dívidas, não há dúvidas. Por isso, mencionam-se perigos do superendividamento, como, na 

estabilidade atribuída à sequência do plano Real, em que o Brasil se viu em uma onda de 

“democratização do crédito”.  

 Tal abertura ao microcrédito se revelou uma armadilha aos menos instruídos. A 

doutrina vê como um fenômeno de “financeirização” que levou a outra, a ilusão de uma “nova 

classe média” (ALCÂNTARA, 2017).  

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) (2020) aponta 

que 67,1% das famílias brasileiras relataram ter dívidas (cheque pré-datado, cartão de crédito, 

cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro) alcançando 

recorde histórico. 

 Isso ocorre em contraste à estratégia das instituições de crédito nos últimos tempos. 

Que tem sido, por ironia, alegar “a luta contra a pobreza” ou mesmo “a inclusão financeira”, 

numa abordagem que simpatiza com ideais constitucionais de desenvolvimento sob a finalidade 

de aferir direitos sociais, por exemplo, oferecendo cartão de crédito à classe média ascendente 

(ALCÂNTARA, 2017). 

 O superendividamento não se resume a uma ameaça, mas em realidade presente a 
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algum tempo, e que deve ser combatida imediatamente, seja pela educação financeira, pela 

limitação ao crédito “fácil”, ou pela renegociação das pendências. 

 Tal preocupação se averigua sob a lógica repetitiva do sistema consumista, por 

oferecer o sentimento de prazer por breves momentos. Consumir passou a ser o eixo de 

sustentação da economia. Antes se via a necessidade de ter bens duráveis que mostrassem 

riqueza e solidez. Hoje são os bens práticos que resolvem várias situações (BAUMAN, 2008). 

 Somada ao perigo do parcelamento, a alienação fiduciária em garantia, a exemplo, 

e semelhantes ilustram verdadeiro desastre. Isso ocorre pela falsa sensação de poder de compra 

que a facilitação dos meios de compra proporciona. E o endividamento desestimula novas 

ofertas de crédito, o que deságua em ciclo vicioso (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020). 

 
[...] a expansão da acessibilidade ao mercado de crédito acompanhada pela dimensão 

da mobilidade social versada na elevação das aspirações de consumo (inclusive de 

produtos financeiros como crédito) teria causado um embaralhamento daquelas 

condições, representações e expectativas que qualificavam, no senso comum, o 

pertencimento a uma classe social enquanto categoria reificada. Isso seria, a nosso 

ver, uma das causas mais fundamentais para o advento da situação/categoria de 

superendividamento pessoal no Brasil. (ALCÂNTARA, 2017, p. 79) 

 

 A preocupação com a expansão do crédito e, consequentemente, a mobilidade 

social entre classes preocupa pela ocorrência desorganizada e exacerbada. Houve um 

“embaralhamento” de vários fatores, sem que restasse uma afirmação do coletivo na classe. 

 
[...] Neste ambiente de insegurança econômica, de excesso de confiança na capacidade 

de gerir seu orçamento e de confusão mental quanto à certeza do montante das dívidas 

(muitas vezes em virtude da complexidade dos encargos incidentes), o fôlego das 

relações familiares é colocado em xeque. O núcleo familiar já fragilizado transborda 

os limites do tolerável, ensejando consequências comportamentais. 

(BERTONCELLO, 2016, p. 304) 

 

 A consequência não poderia ser outra, pois quem acaba por sentir, em ênfase, tais 

impactos do superendividamento, é o núcleo familiar. E como um todo, o coletivo em geral é 

quem paga o preço.  

 
Entre as preocupações humanas, a síndrome consumista coloca as precauções contra 

a possibilidade de as coisas (animadas ou inanimadas) abusarem da hospitalidade no 

lugar da técnica de segurá-las por perto, e da vinculação e do comprometimento de 

longo prazo (para não dizer interminável). Também encurta radicalmente a 

expectativa de vida do desejo e a distância temporal entre esta sua satisfação, assim 

como entre a satisfação e o deposito de lixo. A ‘síndrome consumista’ envolve 

velocidade, excesso e desperdício. (BAUMAN, 2008, p. 111) 

 

 As pessoas migram do céu (pelo prazer) ao inferno (com o fim da passageira 

sensação de prazer pela aquisição). Esta são algumas das implicações da síndrome consumista 

no cotidiano e nas legítimas expectativas. 
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Para muitos cidadãos, a liberdade de escolha continuará sendo um aspecto evasivo e 

um sonho infundado, a não ser que o medo da derrota seja aliviado por uma política 

de seguros promulgada em nome da comunidade, uma política em que possam confiar 

e com a qual possam contar em caso de um fracasso pessoal ou de um golpe 

caprichoso do destino. 

Se a liberdade de escolha é garantida na teoria mas inatingível na prática, a dor da 

desesperança com certeza será superada pela ignomínia da infelicidade [...] e com 

certeza nenhum estimulo à participação no ritual democrático das eleições, já que é 

provável que a salvação não virá de um Estado político que não seja, e se recuse a ser 

estado social. (BAUMAN, 2008, p.175-176) 

 

 E o onde se encaixa o Estado Social nisto? É preciso entender que a função do 

Estado não se limita a disponibilizar educação, segurança e saúde. A CR/88 veio para consolidar 

valores em verdades sociais. Não basta aferir o básico, é preciso resguardar o cidadão. Assim, 

frente ao percalço do superendividamento conclui-se que o Estado pode mais, e que deve o 

fazê-lo. Seja para que o cidadão tome, por si, a decisão segundo suas convicções e no exercício 

de sua liberdade. 

 É preciso fugir da lógica apontada por Zigmunt Bauman (2008) do “compro, logo 

sou”. Nesse sentido, a resposta para a aquisição da tão almejada subjetividade não se limita a 

objetivá-la.  

  
No entanto, ainda que o excesso de consumo esteja relacionado ao bom 

funcionamento da economia, as mazelas decorrentes desse excesso autorizam 

constatações preocupantes em uma perspectiva doméstica (assim tratada como a 

extensão particular da esfera individual e familiar do consumidor) e uma macro (assim 

considerada a repercussão às gerações futuras com base nas consequências geradas 

pela modificação do comportamento humano em sociedade). (BERTONCELLO, 

2015, p. 28) 

  

 Por fim, por afirmações da autora resplandecem que fugir de concepções como as 

de que o aumento do poder aquisitivo, maior circulação de bens de consumo e crédito per si 

são a salvação para as dificuldades. Tais fatores acabam, em verdade, por ensejarem as leis na 

esperança de diluir o prejuízo de fenômenos como estudo, visando a reinserir, lentamente, mas, 

efetivamente, o devedor na equação complexa que finda no social. 

 

2.3 Práticas abusivas das empresas de “crédito fácil” e principais fatores do 

endividamento 

 

 No contexto descrito de forte indução ao consumo, a saída do consumidor se ilustra 

no crédito. A controvérsia, porém, se fixa na forma como se estabelecem as relações de 

consumo que envolvam a outorga de crédito, as quais inobservam em peso vários dos ditames 
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norteadores da legislação consumerista.   

 Ditames desrespeitados pelas empresas de crédito de crédito “fácil”, melhor 

indicando, a gama de financeiras que oferecem crédito a baixas taxas, sem entrada, para 

“negativados”, os que anunciam pura e simplesmente “taxa zero”, que admitem consignado 

para aposentados, pensionistas, entre outras hipóteses de ofertas muito convidativas e pouco 

descritas. Assim como as formas de pagamento a crédito, tais como, as de cartão de crédito e 

as crediárias. 

 Em contraposição ao art. 4º, III, do CDC, se vê como corriqueira a inobservância 

do duty to mitigate the loss pelas instituições mencionadas, ou seja, o dever de mitigar as 

próprias perdas pela ampla cooperação de ambas as partes em adimplir o contrato, 

principalmente, em casos de relação de consumo que envolvem vulneráveis (ABDO; LUCCA; 

FARIA, 2020).  

 Destarte, a falta de cooperação do credor que deixa o débito assumir uma proporção 

extrema, dificultando seu adimplemento, o que caracteriza um comportamento desleal com o 

consumidor endividado. 

 O CDC, nos art.s 6º, 30 e 312, preveem regulamentação para garantir a defesa do 

consumidor, destacando-se a forma como as informações relevantes de consumo devem ser 

divulgadas ao consumidor, especificamente, a divulgação da outorga de crédito pelo 

fornecedor. Em consonância com o dever anexo de informação, o art. 52 do CDC3 traz que a 

divulgação da outorga de crédito se dará a partir da apresentação de informações indispensáveis.  

 Nesse giro, o serviço de crédito traz grandes riscos a quem se vale deles. Qualquer 

imprevisão de suas finanças ou fator extraordinário podem comprometer a economia doméstica. 

Logo, qualquer tipo de publicidade que não delimite extensivamente os riscos advindos da 

 
2 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 

contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;[...] 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.[...] (BRASIL, 1990) 

3 Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: 

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

III - acréscimos legalmente previstos; 

IV - número e periodicidade das prestações; 

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.[...] (BRASIL, 1990) 



 26 

 

submissão à dívida, já seria corretamente taxada de ilícito na seara do Direito do Consumidor. 

 Com relação à publicidade (ALVES et al, 2017) depreende-se que não existe 

restrição quanto seu público, propriamente, fora dos padrões básicos delimitados pelo CDC.  

 

[...] as mensagens apresentam enunciados que exploram a facilidade e rapidez de 

acesso, o dinheiro fácil, a felicidade associada ao uso do crédito, sensibilização dos 

consumidores com uso de imagem de personalidades famosas como fator de 

credibilidade e confiança aos serviços de crédito, sem informações sobre os riscos da 

contratação sem planejamento. Mesmo quando separadas pelas diferentes 

modalidades, constatamos que as publicidades exploram o imediatismo, como 

observado nas ofertas de crédito pessoal: “Rápido, Fácil e Sem burocracia”, “Seu 

dinheiro com mais agilidade”, “empréstimo pessoal 100% online”, “Empréstimo para 

fazer o que deseja?” e “Dinheiro fácil e rápido para quem precisa de empréstimo e 

está sem margem no consignado”. (IDEC, 2019, p.03) 

 

 O IDEC aponta algumas das táticas de ludibriar o consumidor. O que chama atenção 

é a agressividade da publicidade, na medida em que, são poucas as palavras utilizadas para a 

comercialização em massa do crédito. Logo, a publicidade deve informar adequadamente ao 

consumidor, notadamente, em relação aos fatores mais voláteis, como as taxas empregadas na 

concessão de crédito no mercado de consumo. 

 

Crédito para negativados: “Dinheiro rápido na sua mão”, “Dinheiro em até 24h, 

mesmo se estiver negativado, até 45 dias para pagar 1ª parcela”, “Empréstimo pessoal 

sem burocracia e sem taxas antecipadas”,  

Cartão de crédito: “Tá em todo lugar”, “Quem têm, pode tudo”, “Veja como é fácil”, 

“É o Torra facilitando sua vida.”, “Conecte-se a um universo de parcerias e benefícios 

num só lugar”, “O Lado bom dos cartões”, “Cartão de crédito consignado INSS. Pra 

quem tem mais histórias pra contar”, como "Só tem vantagem", “Zero anuidade e 

muitos benefícios” Crédito consignado e cartão consignado: “Precisa de uma força 

para pagar as dívidas ou reformar a casa?”, e “Aproveitar a melhor fase da vida. Você 

pode. Pague em até 72x.”, “Comemore a Festa Junina sem esquentar com gastos”, 

“Até 180 dias pra pagar, em até 96 parcelas”.  

Crédito para renegociar dívidas: “A gente te ajuda a ficar em dia”, “Condições 

especiais para você quitar suas dívidas e ficar no Azul”, “Acerte as finanças: consulte 

e reorganize suas dívidas de forma simples e rápida.”, “Contas além da conta? Não 

deixe que suas contas PESEM no seu orçamento.”, “Faça sua negociação pelo app”. 

(IDEC, 2019, p. 3-4) 

 

 Somado a fatores extraídos de recente pesquisa do IDEC (2019), tem-se dentre as 

mais comuns expressões utilizadas nas publicidades, as que apontam apenas a praticidade de se 

endividar e baixos valores de taxas e juros. Fato é que tais publicidades vendem ilusões. A 

questão são débitos em torno de dezenas de parcelas, ou simplesmente vários anos.  

 Deste modo, a publicidade serve, em muito, de táticas condenáveis pela legislação 

consumerista. Não à toa, a publicidade fixa-se como ponto alto na divulgação incessante e 

agressiva de formas de crédito, entre outros produtos e serviços. A facilidade que é divulgada 

pelas instituições de crédito acaba por fomentar o consumo impulsivo nos consumidores, na 

forma da “oniomania”, uma compulsão por compras (BAUMAN, 2008). 
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 Face à tal realidade, o legislador inova ao propor, no PL 3.515/2015, regular a oferta 

e publicidade sobre concessão de crédito voltada à prevenção e ao tratamento do 

superendividamento: 

 
Art. 54-B.  No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações 

obrigatórias previstas no art.  52 e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou 

o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento 

da oferta, sobre: 

I - o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem; 

II - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de 

encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento; [...] 

Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, 

publicitária ou não: 

I - fazer referência a crédito “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa 

zero” ou expressão de sentido ou entendimento semelhante; 

II - indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de 

proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; 

III - ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e riscos da contratação do 

crédito ou da venda a prazo; (BRASIL, 2015) 

     

 Pela regulamentação se observa que a atualização serve de proteção ao consumidor, 

na figura de uma responsabilidade, inclusive, pré-contratual do crediário, ao obrigá-lo a expor 

vários detalhes muito relevantes já na oferta de crédito, de modo que, não se ludibrie o 

consumidor, muito menos tire vantagem do momento tenso do endividado, para impor-lhe mais 

uma dívida. 

 A polêmica da exposição ao crédito toma contornos ainda mais complexos na fala 

de Zigmunt Bauman (2008) ao indicar que no Reino Unido, instituições financeiras – na 

intenção de garantir mercado consumidor no futuro – já visualizam nos estudantes clientes, que 

o empréstimo, por lá, mais sugere uma segunda natureza, como uma filosofia de “vida a 

crédito”. 

 Além do mais, se engana quem crê em prejuízos das instituições de crédito a partir 

do inadimplemento. Segundo Natan Della Valle Abdo, Gentil de Faria e Marcelo de Lucca 

(2020) a expertise do spread bancário sequer trabalha com prejuízos, na medida em que “o 

sistema bancário brasileiro – no qual não há limitação da taxa de juros – se utiliza de 

subterfúgios para a composição da referida taxa de empréstimo” (2020, p. 112). O que por si 

só, faz aumentar o spread – face à diferença entre as taxas cobradas nos empréstimos e na 

captação do dinheiro –. Melhor explicando, neste spread já se incluem valores relativos às 

despesas e custos das instituições, como custos de captação e gastos operacionais na 

composição da taxa de juros para a inadimplência bancária. Desta forma, conclui-se que os 

consumidores bancários são quem arcam com os supostos prejuízos das instituições.   

 A logística das empresas de crédito é tal que após o início da crise, é natural que 
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venham oportunidades em oferecer juros e outras condições mais altas, face à insegurança em 

emprestar dinheiro. Lógico que quem paga por isso é o endividado na hipótese da inflação se 

tornar mais interessante para valoriza o dinheiro.     

 
Na última década, o crédito para pessoas físicas teve crescimento significativo, 

passando de 19,9% para 27,8% do Produto Interno Bruto (PIB), entre 2010 e 2019. 

Isso se refletiu na prevalência desse tipo de crédito, que atingiu 58% do total da 

carteira das instituições financeiras em 2019, ante 45% em 2010. (BANCO 

CENTRAL, 2019) 

 

 É necessário cautela com crédito, certo de que uma crise econômica pode retrair a 

oferta de crédito. Pior, isso ocorre justamente quando o brasileiro médio mais se vê exposto ao 

risco de endividar-se, seja por perder o emprego face à crise, seja pela queda em suas vendas. 

 Um perigo já dito que merece atenção nos cartões de crédito: afinal, “muitas vezes 

as pessoas são influenciadas por uma onda de consumismo generalizado, liderado pelas 

empresas de publicidade, que se intensifica a cada feriado ou data comemorativa.” (ALVES, 

2017, p. 125). Tal preocupação se reflete na onda do superendividamento perante brasileiros, 

afinal, 38% dos endividados não alcançaram ainda os 30 anos. Não obstante, em 2016, foi-se 

constatado, a exemplo, que o cartão de crédito aferiu recorde em novembro daquele ano 

chegando a 482,1% ao ano em juros (ALEGRETTI, 2016). 

 O superendividamento se mostra um fenômeno que preocupa todos os tipos de 

faixas etárias, sejam os idosos ou os mais jovens, os quais, pelo contato mais frequente com 

meios de comunicação de massa, principalmente, as redes sociais, se veem mais expostos a 

compras por impulso, como na hipótese dos riscos provenientes do cartão de crédito, seja pelos 

altos juros e pouca informação dos encargos, pelas compras excessivas sob parcelamento, que 

certamente acabam por ultrapassar os ditos juros “legais” (ABDO; FARIA; LUCCA, 2020). 

 Logo, o crédito “fácil” entre os jovens (porque não para todas as idades) se 

consubstancia em enorme perigo e deve ser revisto com cautela, face ao fato de que, atualmente, 

jovens na casa dos 20 anos tem possibilidades de adquirir cartão de crédito, mesmo sem trabalho 

(BAUMAN, 2008) ou por opção dos próprios pais. 

 Perante os problemas oriundos do cartão de crédito, o Governo Federal, nos últimos 

anos já se valeu de algumas novidades legislativas para amenizar tal questão, a exemplo, a 

Circular 3512/2010, emitida pelo BACEN, que limitava o valor mínimo a ser pago na fatura 

mensal em 15% (ABDO; FARIA; LUCCA, 2020). 

 Já em 2017, o BACEN emitiu a resolução 4.549/2017, que manteve a questão do 

15% citados acima, permitindo, ainda assim, ao consumidor utilizar o crédito rotativo até o 

vencimento da próxima fatura. E na falta de quitação da integralidade, obrigando a instituição 
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financeira a parcelar o saldo devedor com taxas inferiores à do crédito rotativo. Assim, aferem-

se benesses na última medida, vez que antes dela, os juros médios do crédito rotativo 

alcançavam 15,85% a.m., o que tornava a quase dobrar a dívida, passados seis meses. (ABDO; 

FARIA; LUCCA, 2020). 

 Outro perigo ao consumidor se encontra no famoso “crédito consignado”, 

responsável por descontar valores diretamente em seu salário, algo similar a um mútuo. Tal 

relação, apesar de trabalhar com taxas menores que a média, apresenta altos juros. O que enseja 

precaução no tratamento ao crédito consignado, vez que o mesmo tem a capacidade para 

arruinar seus consumidores, na medida em que determinados grupos hipervulneráveis podem 

realizá-lo, dentre os quais, idosos e pensionistas (IN 28/2008 e IN 37/2009), assim como 

servidores públicos (Lei 8.112/1990), e empregados sob regime da CLT (Lei 10.820/2003). 

Portanto, limitado o grupo, é comum a concessão de empréstimos em função de familiares, os 

quais acabam por comprometer mais que o limite de 35%4.  

 
[...] olhando para a grande maioria da população idosa brasileira ficaram 

principalmente quatro fatores de risco para a vulnerabilidade. O primeiro fator se 

refere ao analfabetismo e à escolaridade baixa [...]. O fato que dois terços das pessoas 

idosas possuem grandes dificuldades de lidar com um texto escrito torna altamente 

problemático o pressuposto que os idosos possam realmente entender o contrato 

bancário e de crédito assinado por eles. 

O segundo fator se refere à situação financeira. [...] a renda relativamente pequena e 

o aumento de certos gastos, principalmente com remédios, coloca uma grande parte 

da população idosa brasileira em uma situação econômica frágil. E quando acontece 

qualquer acontecimento negativo como doença, falecimento de pessoas da família, 

separação, desemprego (dos filhos), muitas vezes só resta a recorrer ao crédito. [...] 

O terceiro elemento que contribui para a vulnerabilidade dos idosos é a questão da 

saúde. [...]. 

E o quarto fator se relaciona com as mudanças rápidas que estão acontecendo no 

mundo contemporâneo [...]. (DOLL, 2016, p. 166-167) 
 

 Johannes Doll (2016) retrata com exatidão fatores que interferem no drama do 

idoso, certamente, hipervulnerável numa relação de crédito, ao expor uma contextualização 

bem condizente com a observada no Brasil, em que o idoso não se vê em paz para lidar com 

problemas como a saúde e o analfabetismo perante dívidas que o perseguem.  

 É preciso lembrar que muitas das vezes a contratação de crédito ocorre em razão da 

indução e da pressão do consumidor idoso por terceiros e, até mesmo prepostos das instituições 

de crédito, sem que o mesmo necessite daquele crédito (ABDO, LUCCA, FARIA, 2020). 

 

 
4 Em 2004, a Lei 10.953 inclui no texto da Lei 10.820 o § 5.º do art. 6.º, que estabelece o teto de 30% para os 

descontos e as retenções em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, 

financiamentos e operações de arrendamento mercantil. Em 2015, o teto foi ampliado para 35%, de modo a 

permitir a amortização das despesas contraídas por cartão de crédito e saques por tal meio (Lei 13.172, de 21 de 

outubro 2015). 
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AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.    

AÇÃO    DE    OBRIGAÇÃO    DE    FAZER    C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUPERENDIVIDAMENTO.    SUCESSIVOS    EMPRÉSTIMOS COM 

PARCELAS DEBITADAS MENSALMENTE NO CONTRACHEQUE DO 

AUTOR.  ALEGAÇÃO DE OFERTA DE CRÉDITO FÁCIL.  FINANCEIRAS QUE 

NÃO AVERIGUAM A VERDADEIRA POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO 

POR PARTE DO CONSUMIDOR. NÍVEL DO COMPROMETIMENTO DO 

SALÁRIO NO PERCENTUAL DE  48,5%.  

Autor, policial militar, pai de família, que narra ter contratado vários empréstimos, no 

total de 25 (vinte e cinco), a fim de honrar com suas obrigações. Afirma que perdeu o 

controle da situação de forma que resultou num comprometimento de seu salário na 

ordem de 48,5%. Atribui culpa concorrente às financeiras demandadas que, além de 

oferecerem crédito fácil, não averiguam a real possibilidade de adimplemento do 

crédito concedido. (TJRJ, 2015) 

 

 O acórdão em apenso demonstra que o endividamento pelo crédito consignado afeta 

mesmo funcionários públicos, por questões de falta gestão doméstica e familiar. E que tal forma 

de mútuo preocupa pela forma como as instituições, não satisfeitas, oferecem mais empréstimos 

– atentos a maior incidência de juros – mesmo cientes da insolvência do devedor. De fato, é 

uma questão que necessita de cuidado pelo Poder Público. Por isso, segundo Vicente Bagnoli 

(2017), é fundamental que as autoridades contribuam para o pleno acesso à informação ao 

consumidor, em função de garantir que o consumidor esteja ciente dos riscos da contratação.  

 A relevância da informação ao consumidor é tal que se observam situações no 

âmbito brasileiro de bancos, que cobram tarifas de manutenção mensais, levando a inserção do 

cliente em órgãos de restrição de crédito. Nesse sentido, entende-se que há o duty to mitigate 

the loss, vez que o banco se omite do dever de boa-fé tocante a informar ao cliente de tais 

tarifas, ainda que ciente a instituição de que o cliente não tem movimentado a conta. Percebe-

se que a ação se dá pela intenção também de aferir juros sob o saldo devedor, uma tática que 

foge por completo à mitigação dos prejuízos. (ABDO; LUCCA; FARIA, 2020).  

 Maria Paula Bertran (2017) vê tal comportamento como vantajoso para os bancos, 

afinal o inadimplemento tampouco lhe preocupa, em verdade, por emprestar dinheiro a quem 

não podia pagar pontualmente. A margem dos mesmos só aumenta quando colocada a lógica 

da inadimplência em outras linhas de crédito, desde que alicerçados a limites bem pensados, 

naquilo que seria um lucro “além do lucro do justo” pela incidência de juros sobre juros. 

 Como dizia Zigmunt Bauman (2008, p. 65) “o consumismo é a economia do 

engano”. Veja-se que em todas as situações trazidas, o consumo levou ao engano pelo 

consumidor, que resta prejudicado pela lacuna informativa. 

 Laís Bergstein (2019) chama a abusividade no atendimento ao consumidor como 

um “menosprezo planejado”. Nada mais adequado para definir a recorrente atitude de omissão 

perante o melhor atendimento ao cliente. Tem-se nesta a estratégia que foge à boa-fé objetiva, 
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ao inserir uma série de obstáculos na melhor compreensão do cliente a respeito do negócio. 

 Ainda assim, é preciso que haja ponderação, pois, como dito por Alexandre 

Knopfholz (2011 apud BERGSTEIN, 2019) aqui não se visa a “vilanização do empresário”, e 

sim o equilíbrio contratual. Até porque a falha na prestação de bons atendimentos remete às 

condições no Brasil e ao próprio prejuízo indireto ao fornecedor, que prejudica sua credibilidade 

perante o cliente, comprometendo possíveis futuros negócios.  

 Há uma deficiência também pela falta de limites para as instituições financeiras 

como se vê na Lei da Usura, bem como por contratos de mútuo não se aplicarem aos contratos 

das instituições financeiras em geral, dada a especificidade do regime jurídico aplicável. Nos 

contratos das mesmas vige apenas o limite de 30%, delimitado em jurisprudências do STJ 

apenas em crédito consignado, e o limite de 35% referenciado nos cartões de crédito. Tal 

injustiça se deve à súmula 596 do STF e, especialmente, à revogação do art. 192, §3º da CR/88 

(TOMAZETTE, 2014). 

 Há, ainda entendimento do STJ, na súmula 283 do STJ, que determina as 

administradoras de cartão de crédito como instituições financeiras, o que flexibiliza a liberdade 

para definir juros. Algo prejudicial e controverso vez que a atividade destas administradoras se 

difere da das instituições financeiras (TOMAZETTE, 2014).  Assim como pelo fato de que tal 

mercado se apresenta pelos altos juros, pouca informação e perigos de compras excessivas por 

meio de parcelamentos (ABDO; FARIA; LUCCA, 2020). 

 Tal liberdade não deve dar subterfúgios a abusos, sob o risco de chamar para si a 

revisão dos contratos face à onerosidade excessiva. Todavia, tal onerosidade somente se 

configura se em discordância com os valores de mercado. Nessa toada, o STJ editou a súmula 

382, que indica não haver abusividade necessariamente à estipulação de juros superiores a 12% 

ao ano (TOMAZETTE, 2014). 

 

Pensando em uma tutela para proteger o consumidor superendividado na seara 

jurídica, as decisões judiciais devem fazer com que os bancos apliquem o duty to 

mitigate the loss nas relações bancárias, no controle de concessão de crédito e também 

nos momentos de sua renovação, bem como nas renegociações de dívidas, tudo em 

consideração à dignidade da pessoa humana (como fundamento supremo), à 

constitucionalização do direito privado e à boa-fé objetiva. (ABDO; LUCCA; FARIA, 

2020, p. 114)  

 

 Em conclusão, no atual estágio da sociedade de consumo no Brasil, é fundamental 

a observância de valências como as do duty to mitigate the loss nas relações bancárias, seja 

como forma de controle saudável à incessante concessão de crédito, seja pela necessidade do 

respeito a valores basilares como dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva em prol do 

desenvolvimento econômico em consonância ao crescimento econômico do coletivo. 
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3 TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDADO 

 

 Analisada a temática do superendividamento, é imprescindível propor formas de 

combater esta triste realidade a julgar por suas implicações imediatas e a longa prazo. Seja pelo 

dano material, relativo a perdas exponenciais em se tratando dos valiosos ganhos dos 

trabalhadores brasileiros, seja pelo aspecto moral, a julgar pelo desgaste emocional resultado 

da presença de dívidas e cobranças ao longo de seu dia-a-dia.  

 

3.1  Necessidade de um plano de pagamento  

  

 Num cenário em que o consumidor superendividado se vê lançado a própria sorte, 

faz-se a relevância de dois vetores para o início de uma revolução na forma como se dá o 

mercado de crédito no Brasil: a instauração de um plano de pagamento adequado e a 

observância à boa-fé objetiva. 

 
Tal como na Inquisição, período em que não havia quem defendesse os hereges, 

aplicou-se a mesma “desnecessidade de defesa” ao devedor inadimplente. 

De qualquer sorte, o devedor sempre esteve emprenhado do sentimento de culpa: a 

culpa da derrota, do fracasso, a culpa por não corresponder ao padrão do “homem 

bom”, que a imagem do bom cristão exigia. (GAULIA, 2016, p.62) 
 

 No Brasil, é possível observar o encargo da culpa, haja vista a demanda por termos 

de proteção e reinserção ao mercado consumerista. Daniel Bucar (2017) menciona que 

primeiras menções relativas à reinserção surgem apenas na execução por insolvência prevista 

na Lei 10.820/03, e no CPC/73 (art. 759, ainda vigente), pela proteção dos bens de família da 

Lei 8.009/90 e da penhora do salário prevista no art. 649 do CPC/2015. Portanto, sente-se a 

falta de um plano de renegociação eficaz para o consumidor inadimplente, porém, de boa-fé. 

 

De toda sorte, parece claro que, na maior parte dos casos, o legislador, ao excluir que 

certo bem possa estar sujeito à expropriação executiva, apega-se à necessidade de 

preservar um mínimo patrimonial para a manutenção da dignidade do devedor 

e de sua família. É o que ocorre, por exemplo, com a impenhorabilidade do imóvel 

residencial (Lei 8.009/90, art. 1.º) e dos móveis, pertences e utilidades que o 

guarnecem (CPC/2015, art. 833, II), e das verbas de natureza alimentar (CPC/2015, 

art. 833, IV). (SIQUEIRA, 2016, p. 158) (grifos nossos) 

 

 Em se tratando dos bens tidos como impenhoráveis pela legislação, tem-se, de 

imediato, que tais bens são, não só impenhoráveis, como imunes à execução por expropriação 

(SIQUEIRA, 2016). Assim, cabe mencionar que há rol relacionando quais seriam no art. 833, 

do CPC, bem como uma lei própria apenas para delimitar a impenhorabilidade do bem de 

família. Lei esta que inibe a execução do bem, se nos conformes da descrição da lei, de 

“qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída 
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pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 

hipóteses previstas nesta lei.” (BRASIL, 2015). 

 Com relação à insolvência civil, Daniel Bucar (2017) tem sérias dúvidas em relação 

à sua efetividade, por findar no afastamento do devedor da economia de mercado, seja por 

desqualificar a pessoa por seu “malogro” em gerir dívidas. O que se vê é a marginalização do 

devedor face à retirada de sua autonomia negocial e patrimonial, o que lembra a prodigalidade. 

 Daniel Bucar (2017) crê que a insolvência revela verdadeiro abismo no que toca o 

concurso universal da sociedade empresária e da pessoa humana, na medida em que o 

patrimônio do indivíduo é inerente à sua atividade. Crê que a perda da administração do 

patrimônio do cidadão (art. 752, CPC/73), se assemelha à perda da autonomia.  

 Logo, o combate por institutos, como o da insolvência, se revelam retrógrados, 

insuficientes ao respeito à subjetividade, à dignidade da pessoa humana (BUCAR, 2017) por se 

mostrarem mais próximos do fresh start em um sistema jurídico pautado na análise da 

responsabilidade civil e dos valores relativos aos direitos da personalidade. 

 Wilson Pantoja Machado (2018) explica que a forma como se combate o fenômeno 

depende do sistema jurídico, do aspecto socioeconômico e político. O Brasil, a exemplo, tem 

um sistema econômico neoliberal, porém, um sistema jurídico conservador. O que promove 

discussões no enfrentamento do evento endividatório, haja vista que o sistema econômico 

lembra o fresh start e o jurídico remete ao modelo de reeducação. 

 É preciso inovar para conciliar, como o sistema norte-americano, que está mais 

preocupado em reinserir do que avaliar se houve boa-fé, mas não fecha os olhos a dar auxílio a 

seu consumidor sem abrir mão de tentar quitar parte do débito para com seu credor. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA 

CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. 

1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos ao consumidor, mediante desconto 

em folha de pagamento ou com débito automático em conta corrente, devem observar 

o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos 

compulsórios. 

2. Atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos 

empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o consumidor, sem 

observar a correspondente capacidade de endividamento. 

3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação 

de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno 

financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o 

superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a 

preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. (TJDF, 

2013). (grifos nossos) 

 

 Nesta linha de intelecção, Wilson Pantoja Machado (2018) sugere uma 
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relativização aplicando o CDC e a teoria dos riscos na relação de consumo, de modo a emplacar 

uma responsabilidade civil objetivada do credor, por ser fornecedor e protagonista da atividade 

comercial, em apoio ao equilíbrio na relação de consumo.  

 
Os jovens da geração Z são mais propensos a acumular dívidas nos cartões de crédito 

do que a geração anterior dos millennials, segundo uma nova pesquisa. O dado 

aumenta a esperança do setor financeiro de que os adolescentes e jovens de 20 e 

poucos anos de hoje proporcionarão mais lucros nos próximos anos. [...] 

Cerca de 41% dos membros da geração Z, que nasceram em meados da década de 

1990 ou depois e que atendiam aos critérios, tinham um cartão de crédito no ano 

passado 

Os números reforçam as crescente de evidências de que os bancos não precisam se 

preocupar com a tendência de jovens evitarem empréstimos, apesar da propensão de 

comprar roupas usadas depois de terem atingido a maioridade na Grande Recessão. 

Os bancos esperam manter níveis recordes de lucro em meio à onda de empréstimos 

por famílias norte-americanas. (sic) (BLOOMBERG BRASIL, 2020) 

 

 Veja que as ideias de Káren Bertoncello (2015) se apresentam atualíssimas, vez 

que, segundo noticiado, o grupo que está a alcançar a maioridade não se preocupa muito com a 

ideia de se endividar, restando ao Estado resguardá-los e orientá-los. 

 É preciso se atentar ao combate da lógica apontada criticamente por Zigmunt 

Bauman (2008, p. 112) de que “uma sociedade de consumo só pode ser uma sociedade de 

consumo do excesso e da extravagância — e, portanto, da redundância e do desperdício 

pródigo”.  Os gastos sempre existirão, a diferença se consubstancia na forma como se trata. 

 Basta analisar como se comportam as instituições de crédito, em períodos de baixa 

procura por crédito, que passam imediatamente a investir em “publicidade agressiva, malas-

diretas com oferecimento de crédito, telefonemas, mensagens eletrônicas e alteração 

“automática” dos limites de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, sem 

solicitação.” (BERTRAN, 2017, p. 56).  

 Funciona bem como alude Zigmunt Bauman (2008, p. 126) “compre, desfrute, 

jogue fora”. A instituição preza para que o crédito esteja em movimento. Para eles, um 

consumidor satisfeito é a maior das ameaças, vide regra, a obsolescência programada se tornou 

uma realidade no mercado de consumo (BERTONCELLO, 2015).  

 Pautado na vertente portuguesa, Wilson Pantoja Machado (2018) entende que seria 

necessário averbar assim responsabilidade civil extranegocial prévia por Culpa in Contraendo 

(MACHADO, 2018), tendo em vista sempre a casuística de uma constatação do desnível 

técnico, fático ou jurídico, culminando no desequilíbrio pré-contratual, em se tratando da fase 

negocial, na hipótese que se apresenta uma proposta, já com a finalidade de não honrá-la. 

 Tal possibilidade de responsabilização seria benéfica para a incidência irrestrita 

daquilo que se conhece por empréstimo responsável, em que o devedor endivida-se na intenção 
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de pagar, assim como o credor comercializa serviço de crédito sob a finalidade de ofertar um 

empréstimo justo com taxas competitivas, senão adequadas à realidade do seu público-alvo, 

bem como uma publicidade que não ilida em comportamentos que induzam o consumidor a 

buscar crédito fora da sua realidade. 

 Em função disso deveria a parte informar tudo? Pela análise feita nos termos do 

Direito Português, se forem relevantes para o contrato, devem sim serem prestadas, sob pena 

da quebra da boa-fé (MACHADO, 2018). 

  

A violação do dever de informação também ocorre quando o contrato de crédito deixa 

de prever a taxa de juros. Não obstante, a jurisprudência deixa de aplicar a sanção do 

art. 46 do CDC, pois, ao invés de liberar o consumidor do pagamento da taxa de juros 

remuneratórios não prevista no contrato, obriga-o ao pagamento da taxa média de 

mercado. A inaplicabilidade do art. 46 aos contratos de crédito foi chancelada na 

Súmula 530 do STJ ao dispor que “nos contratos bancários, na impossibilidade de 

comprovar a taxa de juros efetivamente contratada – por ausência de pactuação ou 

pela falta de juntada do instrumento aos autos –, aplica-se a taxa média de mercado”. 

(LIMA; CAVALLAZZI, 2016, p. 28) 

 

 Logo, verifica-se que a falha no dever de informar ofende diretamente os arts. 36 e 

37, do CDC5.  Sendo assim, a atuação pautada na boa-fé objetiva, reitera-se, deve ser contínua 

desde o início da relação contratual, sob pena de correção pelo juízo, como dita o Enunciado 

26 do Conselho da Justiça federal, sob a chancela do art. 422 do CC (ABDO; FARIA; LUCCA, 

2020). 

 Nesta linha de intelecção, fatores como o equilíbrio contratual cada vez mais se 

tornam primordiais. Atentos a isso, os legisladores portugueses, por meio de Diretiva, em 2008 

passaram a dar ênfase na informação pré-contratual, face às mudanças ocorridas com a internet. 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CAUTELAR. CONTRATO DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS. 

AUSÊNCIA DE RECUSA AO PRÉVIO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR. 

 
5 Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique 

como tal. 

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para 

informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados 

sobre produtos e serviços. 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore 

o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde 

ou segurança. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado 

essencial do produto ou serviço. (BRASI, 1990) 
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1. A Segunda Seção pacificou, sob o rito do art. 543-C, que: "A propositura de ação 

cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) 

é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de 

prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento 

do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade 

monetária." (STJ, Recurso Especial nº 1349453/MS, 2015). 

 

 E, em razão desta primazia pelo corolário da informação, o STJ reafirma o 

entendimento de exigência de informação qualificada, como na hipótese de ações exibitórias, 

ajuizadas para conhecer as cláusulas contratuais a que se obrigaram seus autores, de modo a 

comprovar o descumprimento ao dever anexo de informação do consumidor (art. 6º, III, do 

CDC). 

 
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 

SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI 

FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 

1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento 

das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para 

recebimento de salário.2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta 

por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os 

descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).3. Preservação do mínimo 

existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o 

tema. (STJ, Recurso Especial nº 1.584.501/SP, 2020) 

 

 Chama-se atenção também a relevância da revisão dos contratos, em atenção à Boa-

fé objetiva, principalmente, na hipótese da parcela se tornar excessivamente onerosa por 

superveniência, como aponta Cristiano Heineck Schmitt (2014), uma superveniência que 

lembra a figura dos fatos extraordinários, como no atual período de quarentena.  

 
O  percentual  de  famílias  que relataram  ter dívidas  (cheque  pré-datado,  cartão de  

crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e 

seguro) alcançou 67,1% em junho de  2020,  aumento  de  0,6 ponto  percentual em  

relação aos 66,5%,observados em maio,  e de  3,1 pontos  percentuais 

comparativamente  aos  64,0%  registrados  em junho de  2019. A proporção de 

endividados em junho é a maior da série histórica do indicador, iniciada em janeiro 

de 2010. (CNC, 2020) 

 

 Fato preocupante face ao porcentual de famílias endividadas apresentado – o maior 

desde o início da realização da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 

em janeiro de 2010. Frisa-se que o último levantamento foi feito após o início da pandemia de 

Coronavírus no Brasil. Somado a isso, a questão toma aspectos ainda mais incertos se observada 

a projeção do PIB brasileiro. As repercussões relativas ao COVID-19 têm pesado nas projeções 

do crescimento da economia brasileira. Em relatório recente, economistas afirmaram que o 
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Produto Interno Bruto (PIB) poderá sofrer retração de 6%. (IPEA, 2020). 

 
A força maior não significa o fim da obrigação de remuneração, mas somente sua 

dilação, razoável até o final da crise e restabelecimento da normalidade, e deve ser 

considerada para todos os consumidores, no caso da pandemia COVID-19. O Código 

Civil de 2002, para contratos entre iguais, bem esclarece que, em matéria de serviços, 

os realizados devem ser remunerados: ‘Art. 719. Se o agente não puder continuar o 

trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos 

serviços realizados, cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte.’ 

(BERTONCELLO; LIMA; MARQUES, 2020, p. 7) 

 

 Aqui, indicam-se algumas das consequências da singularidade de uma pandemia, 

além de indicar o seguimento das relações em observância à força maior, nos termos previstos 

no CC/026 e do art. 6º, V, do CDC7. 

 Por eficácia, o CC apresenta institutos capazes de guiar a caminhada dos contratos 

que atravessam fatores extraordinários, que intervém radicalmente na condução da obrigação, 

segundo os ditames da boa-fé e, em consonância às circunstâncias do caso, ao interesse 

equilibrado das partes e ao princípio da lealdade contratual, decorrente claro da boa-fé 

(BERTONCELLO; LIMA; MARQUES, 2020). 

 

Art. 104-A.  A  requerimento  do  consumidor  superendividado  pessoa natural,  o  

juiz  poderá  instaurar  processo  de  repactuação  de  dívidas, visando  à  realização  

de  audiência  conciliatória,  presidida  por  ele  ou  por conciliador  credenciado  no  

juízo,  com  a  presença  de  todos  os  credores, em  que  o  consumidor  apresentará  

proposta  de  plano  de  pagamento  com prazo  máximo de  5  (cinco)  anos,  

preservados  o  mínimo  existencial,  nos termos  da  regulamentação,  e  as  garantias  

e  as  formas  de  pagamento originalmente pactuadas. (BRASIL, 2015) 

 

 

 Vê-se como solução, portanto, o estabelecimento de um plano de pagamento, a 

partir da conciliação, pelo tempo e ordem, “mais tempo para pagar os créditos maiores e ordem 

no pagamento. Assim, um plano deve ser estabelecido, melhorando a educação financeira e a 

cultura do pagamento!” (BERTONCELLO; LIMA; MARQUES, 2020, p. 11). Tal plano 

funcionaria sob a ótica do previsto no art. 104-A do PL 3.515/2015, na medida em que, a 

previsão deste em seu art. 104-A admite valores imperiosos para a realidade dos consumidores 

 
6 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à 

data da citação.  

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do 

contrato.  

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação 

seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. (BRASIL, 2002) 

7 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]   

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em 

razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (BRASIL, 1990) 
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como boa-fé, vulnerabilidade, busca pela conciliação, proposta de plano de pagamento, 

previsão de prazo razoável para quitação do plano, e o respeito ao mínimo existencial. 

 A boa-fé objetiva “é incompatível com sentenças definitivas ou com máximas 

inflexíveis, por outro lado, não significa ausência de limites para a atividade valorativa do 

intérprete” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). Isso em respeito aos princípios da autonomia da vontade 

e da força obrigatória dos contratos, de modo que, possa resguardar as expectativas de ambos 

os pactuantes, como sendo um “instrumento de ambientação social e econômica do contrato de 

acordo com os padrões éticos indissociáveis da vida em sociedade” (OLIVEIRA, 2014, p. 21). 

 Para Daniel Bucar (2017), é preciso que os encargos do superendividamento sejam 

repartidos entre os dois polos da relação, afinal o fornecedor, pela logística de sua atividade, é 

mais bem instruído, a justificativa também se valida nos deveres iniciais de conduta de boa-fé 

objetiva. 

 No fim, a medida mais eficiente para evitar a abusividade é a limitação da liberdade 

contratual predatória, frisa-se, em respeito a outro valor constitucional, a defesa do consumidor, 

como campo mais privilegiado no estudo das relações privadas. Afinal, todos os aspectos 

levantados levam a crer que a proteção do consumidor se dá na forma de um direito 

fundamental, havendo, portanto, um dever de proteção desses direitos, principalmente, por 

parte do Estado.  

  

3.2  Respeito ao mínimo existencial  

 

 Em pleno século XXI é indiscutível a inovação da forma como os valores mais 

fundamentais se observam na prática legislativa e jurídica. 

  

Assim, ainda com maior razão (mesmo que de modo diferenciado) do que se afirmava 

no auge do constitucionalismo social, segue valendo a premissa de que a dignidade da 

pessoa humana e os direitos fundamentais, de um modo geral, aplicam-se na e a toda 

ordem jurídica e social. Com efeito, a proteção do cidadão e da sociedade contra o 

abuso do poder econômico e social exige levar a sério tais riscos e ameaças, bem como 

que se leve a sério as funções e possibilidades da Constituição e dos direitos 

fundamentais em todos os setores da vida social e jurídica. (SARLET, 2016, p. 111) 

 

 Ingo Wolfgang Sarlet (2016) é cirúrgico na constatação de que as questões 

envolvendo garantias absolutas já superou a limitação das normas nacionais e internacionais 

para uma abrangência global e irrestrita. O que abre discussão para averbação de meios capazes 

de assegurar tais garantias, como para além da questão da mera sobrevivência, que assegurem 

ao indivíduo um mínimo de inserção na “vida” social, caso do mínimo existencial 

(BERTONCELLO, 2015).  
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 Assim, o presente cenário enseja por Lei que garanta o mínimo existencial. Vez que 

a CR/88 ao trazer tantos direitos sociais vê o mínimo existencial como um direito “sublinhado” 

(SARLET, 2016, p. 123). 

 Nesta toada é fundamental atentar à Teoria Neopessoalista, adotada por Daniel 

Bucar (2017), que indica que a insolvência aborda o inadimplemento como uma patologia. 

 

A exemplo do que ocorre com a dignidade da pessoa humana, que não pode ser pura 

e simplesmente manejada como categoria substitutiva dos direitos fundamentais em 

espécie, também o mínimo existencial, mesmo quando se cuida de uma ordem 

constitucional que consagra um conjunto de direitos sociais, não pode (ou, pelo 

menos, não deve) ser considerado como inteiramente fungível no que diz com sua 

relação com os direitos sociais, de modo a guardar uma parcial e sempre relativa 

autonomia, que lhe é assegurada precisamente pela sua conexão com a dignidade da 

pessoa humana. (SARLET, 2016, p. 122) 

  

 O patrimônio, atualmente, foge à ideia retrógrada de ser apenas o conjunto de bens 

para um combinado de valores que, acima de resguardar os interesses relativos a um negócio 

jurídico, consubstancia-se em forma de promoção e proteção da pessoa humana. 

 
Importa frisar, ainda mais que se está a tratar da eficácia dos direitos sociais, que como 

estes têm por objeto primacial a promoção da igualdade e liberdade material e 

compensação de graves desigualdades, bem como – e acima de tudo – a garantia de 

condições efetivas para uma vida digna, quanto maior a eficácia e efetividade dos 

direitos fundamentais (também sociais, portanto) na ordem “privada” maior a eficácia 

social dos direitos fundamentais e dos direitos sociais. (SARLET, 2016, p. 124) 

 

 Nesse mesmo giro, o PL 3.515/2015, é alvo de notória crítica de Wilson Pantoja 

Machado (2018), vez que, ainda que elogie o projeto, entende que este foca na prevenção ao 

superendividamento. Por outro lado, se omitindo em oferecer um mecanismo de alívio 

financeiro para o consumidor já endividado, excessivamente, eis que não se observa em seu 

bojo um sistema semelhante ao fresh start, naquilo que toca liquidação ou perdão das dívidas. 

 Uma sugestão interessante, na medida em que a própria legislação francesa, mais 

próxima do modelo brasileiro, desde 2004, vem adotando uma aproximação com o fresh start, 

vez que passaram a admitir a liberação total e imediata do débito pelas Comissões de 

superendividamento dos particulares, viabilizando um “início rápido” (SCHMIDT NETO, 

2016). 

 

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO 

MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO 

RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO 

CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.  
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1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao 

consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em 

decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário 

concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com 

razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba 

alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. (STJ, 2017) 

 

 Uma forma de resguardar o mínimo existencial tem se dado pela vedação a 

descontos automáticos em conta corrente e pagamento, como em 2017, em que o STJ assim 

decidiu, com a finalidade de fazer controle em crédito consignado, restringindo o desconto de 

folha de pagamento, não ao de conta corrente. 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. 

CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MARGEM DE 

CONSIGNAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 

SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

1. Possibilidade de afastamento da regra do art. 542, §3º, do CPC, apenas se 

demonstrada a viabilidade do recurso especial ("fumus boni iuris") e o perigo de que, 

com a sua retenção, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente 

("periculum in mora"). 2. Validade da cláusula autorizadora do desconto em folha de 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo, não configurando ofensa ao art. 

649 do Código de Processo Civil, 3. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 

30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo devedor. 4. Preservação do 

mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. (STJ, 

2012) 

 

 Tal decisão remete à decisão do STJ e sua posição definida em 2012, pelo que os 

descontos não podem ultrapassar 30% em garantia à dignidade da pessoa humana e mínimo 

existencial. 

 Noutra linha de intelecção, Káren Bertoncello (2016) entende que apenas delimitar 

pelos patamares de limites de comprometimento da renda não seria suficiente, vez que tais 

liames não levam em conta os aspectos dos casos concretos. 

 Outra forma de proteção às garantias existenciais relativas ao mínimo, dizem 

respeito à figura da impenhorabilidade. Daniel Bucar (2017) menciona o Code Judiciare belga 

que traz rol sofisticado e detalhado, com fulcro para os itens essenciais para as pessoas, livros, 

ferramentas, alguns animais, entre outros. Menciona também que a Europa não conhece a 

impenhorabilidade integral dos salários e dos valores devidos em decorrência de 

contraprestação de serviço. Portugal, por outro lado, torna impenhorável ao menos dois terços 

do salário, semelhante às mais recentes decisões do STJ. 

 Por fim, Reifner et al (2010 apud BUCAR, 2017), explica que na maioria dos países 

europeus, sequer existe proteção à liquidação dos bens, podendo estes serem liquidados em 
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plano de pagamento. 

 Káren Bertoncello (2015), por sinal, defende que a subjetividade do patrimônio 

torna impossível a delimitação de um rol de bens impenhoráveis, restando à análise daquilo que 

poderia ser tido como fundamental para o mínimo existencial, em atenção a vetores 

relacionados ao limite do crédito concedido, à renda familiar e individual, e às condições da 

cessão de crédito na apuração judicial.  

 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES 

DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 

SÚMULA N. 284 DO STF. 

[...] 2. A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser 

mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em 

que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. [...]. 

(STJ, AgRg no REsp nº 1473848 / MS, 2015.) 

 

 Concluindo, é fundamental averiguar intermitentemente a condição minimalista 

para uma boa condução do tratamento do superendividamento e da retomada do consumidor ao 

mercado de consumo, na medida em que as decisões podem variar, sob o argumento de que não 

foi constatada violação à dignidade do devedor, ou seja,  que seu mínimo existencial estaria 

ainda assim garantido no patrimônio não executado.  

 

3.3 Prevenção 

  

 A prevenção faz-se fundamental ao indivíduo que almeja adquirir algo que seu 

salário não compra. Este certamente satisfaz seu desejo ou necessidade pela via do crédito 

“fácil”. (SCHMITT, 2014). Cristiano Heineck Schmitt (2014, p. 179) sugere como imperiosa 

“a transmissão de informações confiáveis sobre a qualidade de produtos e serviços, tornando 

possível aos consumidores avaliarem e refutarem pretensões sedutoras de publicidade”.  

 Nessa linha de raciocínio, Káren Bertoncello (2015) vê no termo “vulnerabilidade 

social” o fundamento que melhor ilustra a ideia de que é preciso considerar o risco global do 

superendividamento para compreendê-lo e combatê-lo. Logo, a premissa inicial é de que a saída 

para o resguardo se filtra, nesta era globalizada, na educação financeira de nossa população. 

 Wilson Pantoja Machado (2008) menciona que o controle dos dados dos 

consumidores de crédito identifica os fatores de natureza positiva e negativa. O revés fica por 

conta do armazenamento e da análise apartados por órgãos diferentes.  

 Logo, por não haver órgão centralizador, os próprios entes privados são quem 

coletam e controlam, inclusive, por falta de norma que obrigue a supervisão pelo Estado, acaba 

por gerar desequilíbrio contratual.  
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 É de se constar que a possiblidade de avaliar as informações do potencial 

consumidor estipula de forma bem realista a sua capacidade para pagar, lhe atribuindo ou não 

em uma lista com o perfil mais fidedigno à saúde financeira é valiosíssima. Sendo que seria 

benéfica a utilização de tais medidores, também, para fixar um plano de pagamento dentro das 

possibilidades do devedor, a partir da análise de database.  

 As questões acima remetem aos deveres anexos da boa-fé, seja, de proteção, de 

esclarecimento e de lealdade. O dever de esclarecimento se refere à obrigação da concessão 

mútua às informações necessárias para a exata compreensão do conteúdo e da extensão das 

obrigações assumidas, dever este descumprido no caso dos ficheiros de crédito acima expostos. 

Já os deveres de lealdade consubstanciam-se na vedação a condutas que ludibriem a contraparte 

ou desequilibrem a relação (LEALDADE, 2014).  Nesta toada, perante à violação dos deveres 

anexos da boa-fé objetiva, desrespeita-se o padrão de comportamento inerente à relação, o que 

per si, enseja reparação sob a ótica do art. 422, do CC. 

 

No que tange ao combate ao superendividamento já verificado no caso concreto, pode-
se mencionar o perdão das dívidas na renegociação e a extinção ipso iure, o próprio 

dever de renegociação por parte do credor e, notadamente, a manutenção de um 

mínimo vital, o chamado reste à vivre. Este visa à garantia da dignidade do devedor 

durante o cumprimento de seu plano de pagamento. 

Trata-se da manutenção de um rendimento mínimo destinado aos gastos com a 

sobrevivência do superendividado e de sua família, permitindo-o prover as suas 

necessidades vitais. [...] (SCHMIDT NETO, 2016, p. 225) 

 

 A lógica do autor reflete bem algumas condições interessantes no combate, porém, 

num país em que a legislação tarda por regular e o Estado por supervisionar e aplicar, a saída 

se perfaz, de fato, em aperfeiçoar a população com informação. 

 

O fortalecimento dos deveres de informação assim como a educação financeira são os 

principais instrumentos utilizados pelo legislador europeu na prevenção do 

superendividamento, que é visto como o resultado da assimetria informativa entre as 

partes. A ideia é compensar o desequilíbrio informativo, a fim de possibilitar a tomada 

de uma decisão racional pelo consumidor com interferência mínima na autonomia da 

vontade das partes. Tanto a Diretiva da União Europeia de 1987 como a Diretiva de 

2008, que regulam os contratos de crédito ao consumidor, reforçaram a informação 

por meio de normas que tem como pressuposto um “consumidor racional”, que, uma 

vez informado, é capaz de tomar decisões corretas que auxiliem na “purificação do 

mercado” com a eliminação de produtos ou serviços inadequados ou indesejáveis. 

(CAVALLAZZI; LIMA, 2016, p. 31)  

 

 Atinentes aos fatos, indica-se que o modelo de reeducação europeu, semelhante ao 

brasileiro, talvez possa inspirar melhores conduções no tocante às relações de crédito pela 

compensação do desequilíbrio informativo a partir da possibilidade de tomada de uma decisão 

racional pelo consumidor com interferência mínima na autonomia das partes. 
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[...] mesmo que a sistemática brasileira ainda esteja em debate quanto à adoção de 

norma especifica a respeito do superendividamento, uma atenção mais centrada na 

figura preventiva de reeducação do devedor, como forma de reabilitá-lo e devolvê-lo 

a uma vida social mais saudável, seja no aspecto financeiro, seja em todas as demais 

dimensões alcançadas pela problemática, principalmente social. 

E é acerca desse viés preventivo do superendividamento, tendo em vista as previsões 

legais e os instrumentos jurídico-civilistas afeitos ao modelo social de reeducação, 

que se pretende aprofundar, notadamente no que se refere à responsabilização do 

credor ainda na fase preliminar ao negócio jurídico, em que se origina a relação 

jurídica e da qual podem emergir problemas que conduzam ao superendividamento. 

(MACHADO, 2018, p. 55)  

 

 A vertente acima defende a adoção da responsabilidade preliminar e reeducação 

financeira do consumidor como saídas para o superendividamento. Noutra hipótese, Cristiano 

Heineck Schmitt (2014) entende por ser necessário relativizar o princípio da força obrigatória 

dos contratos, em face do desequilíbrio contratual estabelecido entre as partes, com vistas a 

possibilitar a revisão da relação contratual, como forma de prevenir um futuro endividamento, 

pela onerosidade excessiva. 

 De volta à ideia de reeducar o consumidor, Zigmunt Bauman (2008) almeja a 

estratégia de vida de um consumidor habilitado e experiente, e que para isso se exige visões de 

“novos alvoreces”. Aponta, também, que é fundamental combater o efeito “cinderela" de 

Collete Dowling (1991, apud BAUMAN, 2008), que seria o consumidor inseguro ou 

dependente se vê perdido. 

 

[...] 1)  Direito  do  consumidor  de  ser  protegido  contra  toda  publicidade  enganosa 

ou que oculte, de alguma forma, os riscos e os ônus da contratação do crédito, ou que 

façam alusão a “crédito gratuito”; [...] 3)   Direito   do   consumidor   de   ser   protegido   

contra   as   práticas   abusivas ou que se prevaleçam da sua fraqueza ou ignorância; 

4)  Direito  do  consumidor  de  ter  tratamento  diferenciado,  tendo  em  vista  fatores  

que  elevem  a  sua  vulnerabilidade [...]; 5)  Direito  do  consumidor  de  ter  acesso,  

em  toda  a  relação  de  consumo, a informações claras, precisas e qualificadas, 

especialmente sobre o objeto  e  a  duração  da  operação  proposta,  o  número  de  

prestações,  a  taxa  de  juros anual, o custo total do crédito, o preço à vista e o preço 

total financiado, bem  como  sobre  as  características  essenciais  de  cada  modalidade  

contratual  (arrendamento mercantil, abertura de crédito, cartão de crédito, entre 

outros);[...]; 9)  Direito  do  consumidor  de  receber  aconselhamento  em  relação  à  

adequação do crédito pretendido; 10) Direito do consumidor de receber ações e 

políticas de prevenção e tratamento da situação de superendividamento, de educação 

para o consumo de crédito consciente e de organização do orçamento familiar; 11) 

Direito   do   consumidor   que   se   encontra   em   situação   de   superendividamento 

à renegociação das parcelas mensais, para ter preservado o seu mínimo existencial, 

com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana; (MERCOSUL, 2009) 

 

 Face à Declaração de Salvador, de 2009, é possível abstrair os valores aqui 

ensejados. Ainda assim, é preciso que ponderações sejam feitas, pois há de se atentar a 

possibilidade do desvirtuamento da prevenção, a finalidade exigida é adotar o “crédito 



 44 

 

responsável”, em que consumidor e fornecedor agem de boa-fé. 

 

Note-se que a assertiva “gastou mais do que ganha” não é sinônimo de má-fé do 

consumidor e não autoriza a presunção no sentido de que este tenha se endividado 

premeditadamente com intuito de não cumprir com suas obrigações, mormente diante 

da presunção de boa-fé vigente no ordenamento jurídico brasileiro. 

(BERTONCELLO, 2016, p. 64-86) 

  

 Neste giro, é fundamental que haja o desestímulo aos contratos de adesão, por se 

tratarem de contratos unilaterais que se tornaram comuns com contratos em que a parte mais 

forte é quem, pela sua logística, o formula e impõe a parte mais fraca (SCHMITT, 2014). Nota-

se, que são recorrentes cláusulas abusivas face ao desequilíbrio contratual. 

 Tal fato ocorre pela falta de informação do consumidor, pois, o consentimento do 

consumidor não se visualiza num contrato no qual não há discussão prévia à assinatura e que 

só se formula por uma das partes, assim como em face da complexidade para o consumidor 

mais ingênuo compreender as cláusulas. É o que se vê nas formas dos contratos-tipo (por 

comodidade, suas cláusulas são previstas visando futuras negociações: estabelecidos 

normalmente por organismos privados, sindicatos, associações ou até pelo Estado); contratos 

padrão (estandardizados) na medida em que trazem cláusulas gerais preestabelecidas pelo 

fornecedor, sempre se utilizando de padrão único (SCHMITT, 2014).  

 Os referidos contratos que, se concretizados por longos períodos – como é o caso 

do bancário – certamente engessam o consumidor a uma realidade de limitações. Portanto, é 

fundamental afastar tais negócios da realidade do consumidor, o educando e lhe indicando qual 

tomada de decisão será saudável. 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. 

DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O 

SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 

603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 

2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer 

extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o  

mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de 

pagamento, que possui regramento legal específico e  admite a retenção de 

percentual". (STJ, 2015)  

  

 A atual visão do STJ com relação à cláusulas “abusivas” reprova a desconsideração 

de valores basilares como o equilíbrio contratual, a função social do contrato, e, em ênfase, a 

boa-fé contratual pela utilização de cláusula revogável de autorização de desconto de prestações 

em conta corrente, assim como pela imposição das que que autorizam, de forma irrevogável,  o  

desconto em folha de pagamento, como forma de manutenção do mínimo existencial, sob a 
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vista da súmula 603 do STJ. 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIMITE DE DESCONTO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR. FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA 126/STJ.  

1. O Tribunal de origem assim decidiu (fls. 439-440, e-STJ): "Logo, não é correta a 

exegese da norma no sentido de que poderia haver descontos de empréstimos 

consignados até o percentual de 70%, pois o mencionado patamar é relativo ao 

somatório dos descontos obrigatórios e dos autorizados, de modo que não há conflito 

entre o mencionado dispositivo e a súmula nº 295 desta Corte Estadual, que define o 

limite de 30% para fins de descontos em casos de superendividamento. Todavia, ainda 

que assim não fosse, a tese não prosperaria. A uma, porque o limite de 70% da 

remuneração implicaria em clara afronta à dignidade humana e à garantia do mínimo 

existencial. A duas, porque há de prevalecer a interpretação mais favorável ao 

consumidor. (STJ, 2019) 

 

 A posição acolhida pelo egrégio STJ relativa a descontos a consignado, observa o 

princípio da dignidade humana e a garantia do mínimo existencial, com vistas a prevalência da 

interpretação mais favorável ao consumidor. 

  Por tudo isto, a educação financeira nunca se fez tão necessária perante a defesa e 

prevenção contra inovações comerciais, tais como os contratos de adesão. Nesse sentido, 

Viviane Fernandes (2017) entende que o brasileiro, como qualquer consumidor médio, entende 

pouco de juros. Até por isso, fatores como aumento da longevidade e diminuição da natalidade 

ensejam um consumidor que saiba que investimentos fazer e quando fazê-los. 

 Logo necessita de educação financeira, alicerçada a alguma matemática, é preciso 

angariar valores como “consumo consciente” e “planejamento futuro”, ficando, aliás, uma 

crítica ao sistema de ensino brasileiro, que não propõe disciplinas de economia doméstica. 

 Por fim, Zigmunt Bauman (2008) é cirúrgico ao inferir que “o poder de sustentação 

de uma ponte não é medido pela força média de seus pilares, mas pela força de seu pilar mais 

fraco”. É fundamental tal acepção para se compreender que a sociedade só tem a agregar e se 

desenvolver com o aprendizado e orientação do endividado.  
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4 PROPOSTAS DE RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Dentre as inovações propostas no Brasil chama atenção, primeiramente, o projeto 

de atualização do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, o PL 3.515/2015, 

seja no que tange à boa-fé, à revisão dos contratos, ao equilíbrio contratual face ao 

(hiper)vulnerável, ao mínimo existencial do consumidor endividado. 

  Wilson Pantoja Machado (2018), aponta que o Cadastro Positivo, trazido pela Lei 

12.414/2011 em consonância com o projeto de atualização do CDC seria muito benéfico 

postulando-os como uma “dobradinha” capaz de se reformular a concessão de crédito, a partir 

de uma seleção mais detalhada, face à análise complementar de perfis do consumidor, em 

conformidade às alterações previstas por ele nos arts. 4º, X; 5º, VI e 6º, XI do CDC, numa 

verdadeira revolução para a prevenção ao superendividamento e à exclusão social no Brasil. 

 Outras inovações dizem respeito, no mesmo projeto, ao estabelecimento de prazos, 

como na delimitação do inc. III do art. 54-B, ao prazo de validade da oferta: no mínimo de 2 

(dois) dias. Assim como no art. 54-E, §1º, inc. I, ao tecer que juiz poderá adotar, entre outras, 

de forma cumulada ou alternada, a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, 

de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do 

consumidor. Algo, até alguns anos atrás, impensável. Já no §2º do referido artigo. O   

consumidor   poderá   desistir   da   contratação   de   crédito consignado de que trata o de sete 

dias a contar da data da celebração do contrato ou do recebimento da respectiva cópia, sem 

necessidade de indicar o motivo (BRASIL, 2015). 

 

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou 

intermediário deve, entre outras condutas: 

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerando sua idade, saúde, 

conhecimento e condição social, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, 

sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B, e sobre as 

consequências genéricas e específicas do inadimplemento; 

II - avaliar a capacidade e as condições do consumidor de pagar a dívida contratada, 

mediante solicitação da documentação necessária e das informações disponíveis em 

bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na 

legislação sobre proteção de dados; 

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante 

e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. (BRASIL, 2015) 

 

 Tais fatores indicam a necessária solidariedade dos fornecedores de crédito, como 

abordado no art.54-D, um dos novos artigos a serem inseridos com a intenção de trazer para a 

seara consumerista uma responsabilidade pré-contratual, fundada na proposta de delimitar 

algumas das funções, em específico, das ofertas de crédito, bem como, por adotar uma razoável 

punição, em caso de descumprimento, pela disposição do parágrafo único do dispositivo. 
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 Nesse mesmo sentido, o art. 37, do CDC do §2º especifica como sendo abusiva a 

publicidade que tira proveito de seu marketing para impor a ideia da necessidade de consumir, 

como na hipótese do fornecedor omitir informações para deixar o anúncio mais convidativo. 

 

Art. 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, 

publicitária ou não: 

I -fazer referência a crédito “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa zero” 

ou expressão de sentido ou entendimento semelhante; 

II -indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de 

proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; 

III -ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e riscos da contratação do 

crédito ou da venda a prazo; 

IV -assediar   ou   pressionar   o   consumidor   para   contratar   o fornecimento  de  

produto,  serviço  ou  crédito,  inclusive  a  distância,  por meio   eletrônico   ou   por   

telefone, principalmente   se   se   tratar   de consumidor  idoso,  analfabeto,  doente  

ou  em  estado  de  vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio; 

(BRASIL, 2015) 

 

 A regulamentação se mostra adequada na medida em que se atenta às táticas de 

mercado no oferecimento do produto ou serviço, como o oferecimento do produto sem apontar 

o custo efetivo total, seja pela falta de descrição dos elementos inerentes à oferta; seja também 

pela lacuna informacional deixada na taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros 

de mora e  o  total  de  encargos. 

   
Art.  54-G.  Sem prejuízo do disposto no art.  39 deste Código e na legislação aplicável 

à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre 

outras condutas: 

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia   que   

houver   sido   contestada   pelo   consumidor   em   compra realizada  com  cartão  de  

crédito  ou  meio  similar,  enquanto  não  for adequadamente solucionada a 

controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com 

antecedência de pelo menos 7  (sete)  dias  da  data  de  vencimento  da  fatura,  vedada  

a  manutenção  do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de 

deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não 

contestada; 

II - recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia 

da minuta do contrato principal de consumo ou do de crédito, em papel ou outro 

suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato; 

(BRASIL, 2015) 

  

 A “cereja do bolo” no que toca à defesa do consumidor se apresenta nas previsões 

do art. 54-G do projeto, por vedar expressamente práticas abusivas recorrentes, como descontos 

automáticos – caso recorrente e muito discutido sobre sanções relativas a tarifas que o 

consumidor discute – e recusar esclarecer questões da contratação, inclusive, de questões 

básicas, como a entrega da minuta, verdadeira ofensa ao dever anexo de informação. 

 

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz 

poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, visando à realização de audiência 

conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a 

presença de todos os credores, em que o consumidor apresentará proposta de plano de 
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pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, 

nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente 

pactuadas. (BRASIL, 2015) 

 

 E na hipótese do consumidor endividado vir a ter dificuldades para lidar com a 

quitação de seus débitos, o Projeto inova ao indicar a prerrogativa do magistrado de instaurar 

processo de repactuação de dívidas, visando à realização de audiência conciliatória. 

 Nesta toada, vale a menção ao parágrafo 3º e seguintes do referido art. 104-A, ao 

prever a possibilidade de conciliação no superendividamento:  

 

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar 

o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida, tendo eficácia de título executivo 

e força de coisa julgada. 

§ 4º Constarão do plano de pagamento: 

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida 

ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento das 

dívidas; 

II - referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso; 

III -data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de 

dados e cadastros de inadimplentes; 

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas    que    

importem    o    agravamento    de    sua    situação    de superendividamento. 

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importa 

declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo 

de 2 (dois) anos [...].” (BRASIL, 2015) 

  

 O plano de pagamento, em síntese, representa a ideia de que haja transparência 

desde o início da relação jurídica, por ambas as partes, de modo que, o equilíbrio contratual seja 

observado na seara consumerista. 

 

[...] hoje, o único meio de restabelecer a vida financeira do indivíduo superendividado 

é através das ações revisionais que questionam a validade de cláusulas com obrigações 

iníquas e são a única forma de controlar a taxa de juro ilimitada que permite abusos 

recorrentes por parte das financeiras. Entretanto, a inclusão do art. 285-B no Código 

de Processo Civil passou a exigir a consignação do valor incontroverso para o 

ajuizamento de ação revisional, discutindo as obrigações decorrentes do contrato. 

Ocorre que os indivíduos superendividados comumente não dispõem de tais valores, 

ficando a mercê dos juros exorbitantes e obrigações excessivamente onerosas uma vez 

que lhe é negado o acesso à justiça. Apesar da previsão do art. 6º, V do CDC, que 

exige tão somente uma situação de onerosidade excessiva para permitir que o 

magistrado avalie o equilíbrio do contrato, este novo dispositivo do CPC acaba por 

fechar as portas do Judiciário ao exigir depósito em dinheiro de alguém em situação 

de falência que busca a ação revisional justamente como meio de recuperar a saúde 

financeira. (SCHMIDT NETO, 2016, p. 226) 

 

 Tamanha é a eficácia averbada na aprovação do PL 3.515/2015 que este procura 

resolver, inclusive, uma falha legislativa em alteração recente do CPC/15, qual seja a exigência 

da consignação do valor incontroverso para o ajuizamento de ação revisional. Portanto, acertada 

a renovação proposta pelo projeto, na medida em que o mesmo vem para agregar e simplificar 

no combate à burocracia judicial. 
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 Neste giro, Daniel Bucar (2017) aponta para a necessidade da melhor regulação da 

extinção das obrigações já dispostas no art. 778, CPC, de modo aferir o discharge brasileiro, 

reabilitando o patrimônio não empresarial. Entende que tal instituto caiu em desuso face ao 

descaso com o processo de insolvência cível, mas acredita que o tratamento ao 

superendividamento deve se atentar para o instrumento, como um ponto de partida para que 

vise a solucionar o superendividamento. 

 Notável, também, se faz a preocupação com a reinserção do consumidor no 

mercado, face ao disposto no art. 104-C, do projeto, por prever a orientação facultativa ao 

consumidor, bem como, por impor o dever de inclusão de data “a  partir  da  qual  será  

providenciada  a exclusão    do    consumidor    de    bancos    de    dados    e    cadastros    de 

inadimplentes (...)” (BRASIL, 2015). 

 Outra inovação sugerida por Natan Della Valle Abdo, Gentil de Faria e Marcelo de 

Lucca (2020) se reflete no pagamento dos custos com os núcleos de mediação de conflito em 

auxílio ao consumidor pela criação de fundo, de filiação obrigatória a todos os membros do 

sistema financeiro nacional, impondo a criação de clínicas de atendimento e orientação quanto 

ao superendividamento, cujo financiamento viria de tal fundo.  

 Determinada medida se mostra muito interessante e viável à medida em que o 

Estado, obrigatoriamente, se obrigaria também a participar como mediador pela atuação 

judicial. 

 

A internalização dos métodos de resolução de conflitos no Poder Judiciário foi 

reforçada com a proposta de política pública do Conselho Nacional de Justiça, por 

meio da Res. 125, de 29.11.2010, cuja redação do art. 1.º estabelece prazo para que os 

Tribunais, no âmbito nacional, organizem o respectivo serviço.13 Da mesma forma, 

a Resolução disciplinou o acesso à função de conciliador e de mediador, em seu art. 

12, conferindo aos Tribunais a permanente capacitação, atualização e fiscalização da 

atuação desses auxiliares da Justiça.14 Outro importante ato administrativo adveio 

com a Recomendação 50, de 8 de maio de 2014, do Conselho Nacional de Justiça, na 

qualidade de consolidador de “permanente incentivo e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de solução consensuais e prevenção de litígios”, trazendo em seu art. 1.º, 

II, expressamente a necessidade de os Tribunais, por meio dos Núcleos Permanentes 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, estimularem seus magistrados ao 

encaminhamento de conflitos à mediação. (BERTONCELLO, 2016, p. 295) 

 

 Tais institutos reforçam a relevância de se propor primeiramente uma solução 

extrajudicial, fato ao desgaste, que dispensa apresentações no Brasil, relativo à iniciativa de 

instaurar procedimento. 

 Por fim, o PL 3.515/2015 traz importante acepção atual do Judiciário de que “não 

constitui   crime   a   negativa   de   crédito   motivada   por superendividamento do idoso” 

(BRASIL, 2015) em alteração ao Estatuto do Idoso, de modo a resguardar esta categoria do 
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consumidor superendividado. 

 Em complemento à eficácia da aprovação do PL 3.515/2015 menciona-se alguns 

dos apensados: PL 1982/2015 (veda a discriminação de clientes bancários que já estiveram 

inadimplentes junto à instituição financeira); PL 4405/2016 (que inclui o Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, de modo a vedar critério etário na contratação 

de crédito por idosos, evitando uma exclusão exitosa de crédito); PL 2825/2019 (que dispõe 

sobre a oferta de financiamento e seguros imobiliários a pessoas maiores de sessenta.); PL 

7840/2017 (auxilia no combate ao superendividamento de idosos); por fim, o PL 7590/2017 

(que estabelece o procedimento de recuperação judicial de pessoas físicas, alterando a Lei 

9.099/95, para atribuir a competência dos Juizados Especiais Cíveis). 

 
A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP), órgão ligado à 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, 

registrou um aumento de quatro vezes da procura pelo programa de orientação e apoio 

aos consumidores Superendividados nos últimos três meses. Devido ao expressivo 

aumento da procura, novos atendimentos estão sendo agendados para o mês de 

outubro. [...] 

O Núcleo de Tratamento ao Superendividamento do Procon-SP, que mantém o 

Programa de Apoio ao Superendividado (PAS), atende consumidores de São Paulo 

oferecendo não apenas um atendimento, mas o tratamento do problema financeiro que 

compreende: análise da situação econômica, curso de orientação financeira, 

planilhamento de receita / despesas, renegociação de dívidas e, se necessário, 

audiência de conciliação de dívidas com os credores. Em geral, o Procon-SP consegue 

90% de sucesso nos casos atendidos até o final e, após renegociações e a audiência de 

conciliação as dívidas caem para até 1/5 do total devido, pois são eliminadas todas as 

gorduras de multas e taxas indevidas. (PROCON/SP, 2015.) 

 

 Trata-se de programa de apoio e orientação a consumidores endividados. Logo, uma 

inovação ao trato ao superendividamento, bem como, uma oportunidade de educação financeira 

aos consumidores hipervulneráveis. 

 Cabe menção o PL 1.397/20 que contempla medidas de caráter emergencial para 

lidar com a pandemia de Covid-19, propondo alterações relativas à Lei 11.101/05 (Lei de 

Falências e de Recuperação de Empresas – LFR). Tal Lei permite sucessivos períodos de 

suspensão do exercício de direitos de credores previstos em lei e contratualmente. De modo a 

remediar a crise, as previsões em questão merecem ponderação, dada a insegurança jurídica 

que abusos em medidas como essa podem gerar. 

 

4- Superendividamento é fenômeno que ocorre quando o devedor de boa-fé, por 

circunstâncias fáticas diversas, encontra-se impossibilitado de pagar todas as suas 

dívidas no momento em que se tornam exigíveis. Revisão contratual que se impõe 

como forma de assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB/88);  

5- Aplicação, por analogia, ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, diante da 

impenhorabilidade do salário;  

6- O limite de 70% estabelecido pela MP 2215-10/2001, em seu art. 14, §3º, diz 

respeito à totalidade de descontos, legais e convencionais, efetuados na folha do 
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militar, dispositivo que possibilita interpretação harmônica com a jurisprudência 

dominante neste tribunal, firmada no sentido de limitar a 30% (trinta por cento) da 

remuneração os descontos referentes a empréstimos. Inteligência do verbete nº 200 da 

Súmula do TJRJ. Precedentes; 7- Atendimento dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da intangibilidade do salário. Hipótese de superendividamento do autor. 

Súmula 295 do TJRJ;  

8- Impossibilidade de negativação do nome do consumidor nos cadastros de restrição 

ao crédito, [...] (TJRJ, 2018). 

 

 Por fim, é fundamental a ampliação da política de decisões que possuem enfoque 

em tornar o Brasil um país adequado e razoável ao consumo de crédito, principalmente, no que 

tange ao consumo de crédito pelos consumidores mais vulneráveis (senão todos). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo buscou analisar crítica e dialeticamente as implicações do 

superendividamento perante as práticas abusivas implementadas pelas instituições de crédito 

no mercado de consumo, face à necessidade de proteção dos consumidores, notadamente, os 

hipervulneráveis, nas relações jurídicas de consumo voltadas à concessão de crédito. 

 Nesse contexto, a pesquisa propôs examinar quais seriam os limites do marketing 

publicitário veiculado nos mecanismos de comunicação de massa, que repercutem nocivamente 

sobre direitos básicos dos consumidores, notadamente, os hipervulneráveis, bem como, qual a 

delimitação de oferecimento de crédito pelas empresas de “crédito fácil” (bancos, operadoras 

de cartões, crediários dentre outros).   

 Como se viu, a falta de legislação específica regulamentadora da temática do 

superendividamento pesa contra os consumidores, o que possivelmente será sanado com a 

aprovação do PL 3.515/2015. 

 A partir de uma análise socioeconômica, constatou-se que a sociedade 

contemporânea se encontra imersa em uma cultura de excessos, em razão do consumo 

desenfreado e impulsivo. Tal fato se dá na medida em que a almejada subjetividade – 

manifestação dos desejos mais puros de um indivíduo –, se perde em meio a massiva exposição 

ao marketing ao longo dos anos e às facilidades da obtenção de crédito para consumo. 

Foi constatado que o fator dívida afeta o convívio do cidadão com seu núcleo 

familiar, a partir da imposição de que o endividado é flagelado, vivendo, desse modo, à margem 

da sociedade de consumo. Portanto, não é desejado, não é bem quisto. Pior, é perseguido, tem 

seu nome inscrito em cadastros negativos e seus bens tomados. Assim, tais fatos acabam por 

deturpar a autonomia privada dos consumidores nas relações creditícias. 

 Foram analisados sistemas consolidados como o fresh start e o Modelo de 

reeducação – este mais atento a aspectos de responsabilidade civil – e assim foi possível 

observar que há medidas a serem tomadas sob a égide de garantir valores basilares ao 

consumidor como a dignidade à pessoa humana, o mínimo existencial, função social do 

contrato, assim como os deveres anexos da boa-fé objetiva. 

 No cenário legislativo brasileiro, o Projeto de Lei 3.515/2015. apresenta-se como 

uma relevante iniciativa de promoção do modelo de reeducação e proteção do consumidor 

hipervulneráveis contra o superendividamento em suas várias matizes, protegendo-o da 

exposição à publicidade predatória, incentivando à resolução extrajudicial de conflitos, 

possibilitando o planejamento e aprovação de plano de pagamento junto aos credores.   
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Restou comprovado na pesquisa que a efetiva a tutela protetiva do consumidor 

endividado se apresenta como fundamental ao deslinde da controvérsia do superendividamento, 

com fundamento na imprescindível observância dos preceitos norteadores da boa-fé objetiva, 

informação, transparência e confiança, em consonância com a função social dos contratos. 

Ademais, o programa de promoção da dignidade da pessoa humana, sob a égide do mínimo 

existencial, se impõe nas relações jurídicas de consumo voltadas a concessão de crédito no 

mercado de consumo, no intuito de resguardar o consumidor superendividado.   

 Por fim, destacou-se, ainda, a necessidade de incentivo à educação financeira dos 

consumidores, notadamente, no tocante à gestão dos próprios ganhos e gastos. Nesse sentido, a 

aprovação do Projeto de Lei 3.515/2015, se faz necessária, com a finalidade de aperfeiçoar o 

Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de se estabelecer regramento adequado 

sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento no Brasil. 

 Desta forma, é possível que se consagre a Justiça Social, assim como, a observância 

irrestrita dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Defesa do Consumidor e do 

Equilíbrio contratual. 
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