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A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO E O PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO 

 

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar o superendividamento diante do 

Código de Defesa do Consumidor, concentrado na linha pesquisa de instrumentos da 

efetividade processual da dignidade da pessoa humana, utilizando a metodologia de pesquisa 

bibliográfica. O fenômeno ocorre em razão da utilização do crédito ilimitado na sociedade pós-

moderna. Inicia-se a análise na sociedade de consumo e da forma como o crédito está inserido 

nela como possibilidade material de aquisição de bens e serviços trazendo a falsa percepção de 

ascensão social. No decorrer, indica-se quais são as políticas públicas adotadas a nível 

legislativo, bem como a proteção da dignidade humana do consumidor, destacando inserção na 

Constituição Federal e princípios protegidos na legislação infraconstitucional para o fim de 

evidenciar as razões de fato e de direito que levam as pessoas ao superendividamento excessivo. 

Após a delimitação do tema, são destacados os meios de prevenção e tratamento para esse 

fenômeno social. Sob esse foco, busca-se a partir de da análise das medidas adotadas no direito 

francês e no direito americano, indicar a importância de uma legislação aplicável na matéria de 

superendividamento no Brasil e os meios possíveis para solução. Todavia, sob análise do 

contexto jurídico nacional e diante da lacuna legal neste aspecto, sublinha-se que a proteção do 

consumidor superendividado é aplicável apenas aos indivíduos de boa-fé, e no cerne do direito 

contratual. Pontua-se também que o superendividamento não pode ser visto como um fato de 

inadimplência obrigacional, mas sim como a impossibilidade de uma pessoa prover aa suas 

necessidades básicas postas através do crédito ao consumo. Por fim é destacado que a proteção 

do consumidor superendividado, requer um tratamento legislativo especial, como o proposto 

no Projeto de Lei n.º 283 em trâmite, que propõe o respeito ao mínimo existencial na 

delimitação do valor disponível ao pagamento dos credores e perdão das dívidas naqueles casos 

de real impossibilidade, com o intuito de resolver o problema do superendividamento e 

preservar a dignidade da pessoa humana do cidadão superendividado. 

 

Palavras-chave: Consumidor. Superendividamento. Dignidade da Pessoa Humana. 
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SUPER-INDEBTEDNESS PROTECTION AND THE HUMAN DIGNITY PRINCIPLE 

UNDER THE BRAZILIAN LEGAL FRAMEWORK  

 

ABSTRACT: This study is focused on the super-indebtedness phenomenon in Brazil in light 

of the Brazilian Consumer Protection Code. Focused on online research tools of the procedural 

effectiveness of human dignity, using the literature methodology The super-indebtedness 

phenomenon occurs because of the use of unlimited credit in postmodern society. The analysis 

begins from how credit is available to consumers in general to acquire goods and services and 

the illusory perception of one person and family rising to a higher social or economic status. 

Then, the study indicates some legislative policies of consumer protection in light of 

constitutional principles, such as human dignity and other infra constitutional principles. After, 

it points out some de facto and legal reasons that leads citizens to excessive indebtedness. This 

study will indicates some solutions, for the prevention and treatment of such phenomenon. 

Comparative Law studies, under American and French Law, indicates the importance of 

indebtedness laws as a tool to resolve the problem. However, under the Brazilian framework 

still some legal gaps. For example, the indebtedness rules will apply only to individuals that 

contracted in good faith. Also, super-indebtedness might be the result of a person inability to 

provide basic needs to itself, and are made possible through credit consumption. Therefore, the 

super-indebtedness phenomenon requires a special legislative consumer protection, as proposed 

in the Congressional Bill Project number 283. This Bill Project delimitates a maximum amount 

available to pay creditors and an exemption (a forgiveness of all other debts) when there is no 

real possibility to pay, applying the constitutional "essential minimum" principle, in order to 

solve the problem of super-indebtedness phenomenon and preserve every citizen's human 

dignity. 

 

Keywords: Consumer protection. Super-Indebtedness. Human Dignity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho baseia-se na relação existente entre a cultura do 

consumo, massificação do crédito resultando no superendividamento do consumidor a ser 

analisado na vertente da dignidade da pessoa humana, destacando as peculiaridades de cada 

fenômeno e as consequências acarretadas a sociedade. 

A cultura do consumo é marcada pela crescente globalização da economia, buscando 

de forma desmedida alcançar o maior número possível de indivíduos no intuito de promover a 

venda em larga escala e aumentar demasiadamente o lucro. Para fomentar a venda dos produtos 

os fornecedores perceberam que poderia potencializá-la se o crédito fosse ofertado 

abundantemente, alcançando até aqueles consumidores que não possuem dinheiro para 

pagamento imediato. Verifica-se o surgimento do crédito para aumentar as vendas. 

O crédito é um dos principais mecanismos sociojurídico disponibilizados ao homem 

moderno para viabilizar a realização de seus sonhos, como acontece com a aquisição de um 

veículo novo, uma televisão de tela grande ou um “smartphone” entre tantos desejos criados na 

sociedade moderna. Ainda que o crédito surja como uma catalisador da propulsão da felicidade 

humana, ele se apresenta como um dos maiores pesadelos da sociedade de consumo, uma vez 

que a busca desmedida pelo consumo acaba por ocorrer de forma indireta na busca desenfreada 

pelo crédito. 

O fornecimento do crédito para aquisição dos produtos ou serviços quando é realizado 

em desacordo com o Código de Proteção ao Consumidor pode induzir o consumidor ao 

superendividamento. A aquisição desses bens ou serviços passa as ser vista pela sociedade 

como uma forma de manifestar o seu padrão de vida, fazendo com que o consumidor a cada dia 

busque mais crédito com o intuito de demonstrar um padrão de vida mais elevado, tentando 

parecer que pertence a uma classe social mais elevada. O que ocorre de maneira superficial. 

Neste toar, o consumidor diante dos meios de comunicação e os experts de marketing, 

cresce o desejo de consumo em razão das propagandas agressivas, fomentando o consumo 

desenfreado. 

O fenômeno social denominado superendividamento surge com a democratização do 

crédito destinado ao consumo, aparecendo vinculado a história do próprio crédito e tornando-

se um dos maiores vilões da sociedade de consumo. 

Por esta razão e por estar arraigada na sociedade de maneira geral, o 

superendividamento deve ser tratado como um problema social, que necessita de amparo legal 
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e jurídico, uma vez que a sua ideia central está diretamente ligada a fracasso, infelicidade, 

pobreza e indignidade da pessoa humana. 

Os reflexos da concessão de crédito de forma fácil e ilimitada começam a aparecer na 

sociedade com o apontamento perante os órgãos de restrição ao crédito, com avalanches de 

consumidores nos PROCONS buscando ajuda, uma vez que não dispõem de condições 

financeiras de honrar os contratos assumidos. 

O fenômeno se instalou a partir da oferta abundante de crédito fácil no país, 

Empréstimos consignados, empréstimos pessoais, catões de crédito, crédito direto ao 

consumidor e outros tipos mais, formam uma extensa e variada gama de modelos de contratos 

que podem ser utilizados pelo consumidor para conseguir dinheiro emprestado de bancos e 

financeiras especializadas no assunto. 

É dever o Estado estar ciente da dimensão do problema social denominado 

superendividamento, para que possa propiciar mecanismos legislativos e jurídicos aptos a criar 

possibilidades para o consumidor de crédito que se encontra nessa situação, contribuindo para 

que seja possível equilibrar seus interesses com os interesses dos credores e da sociedade, 

promovendo através de políticas públicas o equilíbrio social. 

A sociedade superendividada começa a adoecer, uma vez que o indivíduo privado do 

mercado de consumo aparece excluído da possibilidade de consumir e começa a apresentar 

sintomas de exclusão social. O superendividamento do consumidor faz parte do rol de rupturas 

no indivíduo com a sociedade, porém é muito menos evidente do que os problemas com a 

alimentação, saúde, desemprego, desabrigo, violência entre outros, fazendo com que o 

superendividamento fique em segundo plano nas políticas públicas. 

Porém a omissão do Estado afeta diretamente a dignidade do cidadão, uma vez que 

existem situações que o cidadão não tem condições de prover suas necessidades básicas com 

alimentação, saúde, vestuário e lazer. Neste sentido a proteção do consumidor superendividado 

passa a exercer um valor social, uma vez que se pretende a vida em harmonia das pessoas com 

a sociedade em razão da importância que ocupa, porém ainda sem tratamento na legislação 

brasileira, diferentemente do que ocorre em outros países que já dispensaram atenção a esse 

tema importante. 

Essa atitude estática nos remete a noção de inversão de prioridades na política social e 

econômica, uma vez que o consumidor superendividado no Brasil não possui qualquer amparo 

legal, ficando a mercê de poucos advogados que buscam junto ao poder judiciário, medidas 

protetivas, com o intuito de protelar o endividamento e forçar um acordo futuro.  
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O princípio da boa-fé é pilar mestre na análise da situação do consumidor 

superendividado, uma vez que apresenta como correta a conduta dos fornecedores de crédito 

que agem segundo certos parâmetros de honestidade e lealdade a fim de se estabelecer o 

equilíbrio das relações de consumo. Não se pretende o equilíbrio econômico, mas sim o 

equilíbrio das posições apresentadas no contrato, inserido nos direitos e deveres das partes. 

O presente estudo será divido em quatro capítulos: inicialmente apresenta-se uma 

abordagem delimitando a proteção do consumidor, desde o seu surgimento até a concepção de 

crédito na sociedade moderna, denominada sociedade de consumo. Será destacado algumas 

perspectivas a respeito das influências sociais no comportamento do consumidor, chegando ao 

surgimento da situação de endividamento e na sequência o superendividamento. Será 

apresentado de forma sucinta a política pública atual de proteção ao consumidor.  

No segundo capítulo, demonstra-se uma variedade de conceitos sobre a dignidade da 

pessoa humana, vindo a afunilar para as concepções no ordenamento jurídico brasileiro, 

apresentando a dignidade da pessoa humana como um princípio inserido na Constituição 

Federal de 1988, no art. 1º, III, quando constou como fundamento de ordem democrática e de 

Direito: a dignidade da pessoa humana. Após a abordagem do tema no âmbito Constitucional, 

será convertido o tema para análise do princípio da dignidade da pessoa humana de forma 

infraconstitucional, debruçando-se perante o estudo da dignidade humana e defesa do 

consumidor.  

Na linha de estudo da proteção do consumidor entrelaçada com a dignidade da pessoa 

humana, os princípios basilares que norteiam o Código de Defesa do Consumidor fazem papel 

importante no sentido de indicar qual foi a intenção do legislador infraconstitucional quando 

trabalhou no texto de lei. O legislador tomou o cuidado quando expressou a importância da 

proteção do consumidor diante da necessidade, ainda que criada pela sociedade, do consumidor 

adquirir certos produtos ou serviços como indispensáveis ao alcance da felicidade. Assim 

acontece quando o consumidor é levado aos grandes magazines, onde a vontade de consumir 

bens para ser aceito na sociedade é maior do que a preocupação em honrar os pagamentos. 

O princípio da informação atrelado ao princípio do equilíbrio, desembocam no 

princípio da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, fazendo com que seja 

absolutamente necessária a intervenção Estatal, no intuito de garantir a equação justa e 

equânime entre as partes envolvidas. A publicidade enganosa e abusiva é repudiada em todo o 

ordenamento de proteção do consumidor, destacando sempre o princípio básico da boa-fé nas 

relações de consumo. 
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A parte final do segundo capítulo foi destinada ao gerenciamento da influência do 

princípio da dignidade da pessoa humana nas relações contratuais, ressaltando quais são os 

aspectos relevantes no contrato que envolve a relação de consumo, inclusive destacando o ponto 

de encontro dos direitos fundamentais com a dogmática dos contratos de consumo, concluindo 

com a apresentação da nova realidade contratual envolvendo as relações de consumo e 

indicando a interação entre os direitos da personalidade e o direito do consumidor. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a proteção do consumidor de crédito no 

ordenamento jurídico brasileiro, demonstrando a natureza jurídica do superendividamento 

como a necessidade da garantia de manutenção digna da capacidade de crédito do consumidor, 

crédito este ligado a um instrumento de acesso a bens para sua sobrevivência social mínima.  

No decorrer, o fenômeno superendividamento é contextualizado como o estado de 

pessoas físicas de boa-fé que não possuem condições de adimplir suas dívidas de consumo 

pactuadas. Faz-se um comparativo com o ocorrido na França e nos Estados Unidos, no que se 

refere a superendividamento de consumidores de boa-fé. Delimita-se o suporte negocial para 

incidência do superendividamento, momento e formas de arguição. 

Encerrando o terceiro capítulo, apresenta-se a dignidade humana do superendividado 

e os institutos jurídicos análogos ao superendividamento como a teoria da imprevisão e 

insolvência civil. 

O quarto capítulo é destinado aos instrumentos de efetividade processual para proteção 

do consumidor superendividado, estreia-se com a apresentação da possibilidade da revisão 

contratual no Código de Defesa do Consumidor, pautada em causas concomitantes a formação 

do contrato e as causas supervenientes, destacando a teoria da impressão como fundamento e a 

teoria da quebra da base do negócio jurídico. 

No centro desse capítulo o superendividamento do consumidor é apresentado como 

fato superveniente que possa embasar os pedidos de revisão judicial de contratos, apresentando 

como fundamento a onerosidade excessiva nos contratos de crédito bancário bem como a 

submissão das instituições de crédito a legislação consumerista. Sublinha-se a prova da 

onerosidade excessiva nos contratos bancários e a revisão desses contratos no Código de Defesa 

do Consumidor. 

Arrematando o quarto capítulo, indica-se o combate ao superendividamento do 

consumidor, exaltando as formas de enfrentamento como a prevenção e o dever de informação 

dos fornecedores de crédito. Apresenta-se o Projeto e Lei n.º 283 que pretende a atualização do 

Código de Defesa do Consumidor, criando uma audiência de conciliação prévia entre credores 
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e devedores, bem como estende o instituo jurídico da falência as pessoas físicas e de boa-fé, 

possibilitando o pagamento das dívidas através dos planos de pagamentos, discutindo  a 

duração, o respeito ao mínimo existencial e concluindo na necessidade da implantação do 

perdão como um direito especial e social do consumidor sem bens e sem renda, assim como já 

acontece em outros países com legislação já madura sobre o tema superendividamento do 

consumidor. 

No entanto a ideia principal desta pesquisa tem como objetivo geral compreender o 

superendividamento como consequência de fatores econômicos, sociais e jurídicos, destacando 

que apenas o superendividado passivo e de boa-fé merece a proteção Estatal através desses 

mecanismos legais que estão discutidos no âmbito legislativo como atualização do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Por fim, ainda que pese a ausência de proteção legal específica sobre o 

superendividamento, serão apresentadas e analisadas propostas legislativas que visam 

disciplinar e amenizar o fenômeno social do superendividamento. Para esse fim, será feita uma 

pesquisa bibliográfica, onde primeiramente será realizada uma coleta de dados, tendo como 

embasamento a doutrina jurídica, legislação, jurisprudência, projeto de lei, dentro outros, 

buscando conhecer o consumidor superendividado no Brasil. 
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1. ESTUDO HISTÓRICO E LEGISLATIVO DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

O início desse trabalho de pesquisa parte da história sobre a proteção do consumidor e 

a legislação aplicável, destacando os pontos de evolução e até mesmo os de silêncio da lei. No 

Brasil, o que se pode afirmar é que nossa origem legislativa é muito recente podendo ser 

considerada uma adolescente que completou no último dia 11 de setembro de 2015, 25 anos de 

vigência da Lei n.º 8.078/90 que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 

É verdade que desde o seu nascimento até os dias atuais a referida legislação é 

submetida a novos fatos sociais, fazendo com que os Tribunais Pátrios analisem questões ainda 

inimagináveis como ocorre naqueles casos que envolvem o direito do consumidor de forma 

virtual.  

Muitos fatores têm contribuído para que essa evolução legislativa possa ocorrer, 

evidenciada pelo avanço tecnológico, em especial a internet como um veículo de comunicação 

de massa, envolvendo o indivíduo comum pela evolução do mercado de consumo e submetido 

aos avanços consideráveis da economia, e que graças as políticas públicas de melhoraria de 

vida para aqueles que eram considerados miseráveis agora podem ter acesso ao mercado de 

consumo, através do crédito1. 

O crédito sem o agente de consumo (consumidor) não possui condições movimentar 

nenhuma compra. O fornecedor de produtos buscando vender seus artefatos, vislumbrou a 

oportunidade de venda através do financiamento do crédito e com isso, nos últimos anos 

aumentou os contratos de compra que, diversamente do que ocorreu no passado, quando o 

indivíduo discutia as cláusulas que estava pactuando, surgiu a necessidade de contratos prontos, 

para que pudessem atender à crescente demanda de consumo, chamados contratos de massa2. 

Pensando no pode ser considerado como marco inicial na legislação de proteção 

consumerista fica difícil imaginar o quanto tempo demorou para que pudesse ser dada a largada 

desse tipo de legislação no Brasil. Do descobrimento até a independência não existe legislação 

alguma no Brasil uma vez que Portugal3 era detentor dessa colônia. 

Partindo da época da independência do Brasil (1822) até a Proclamação da República 

(1889), nada pode ser considerado a título de proteção do consumidor, uma vez que este período 

                                                           
1 EFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 21. 
2 MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das 

atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003, p. 21. 
3 VOLPI. Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 18. 
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foi conturbado pelos mandos e desmandos da Família Real. Nos primeiros anos que sucederam 

o início da República, não se tem registro de preocupação com direitos dos cidadãos, em razão 

de que a política “café com leite”, alternância no governo entre São Paulo e Minas Gerais, 

naquele momento as preocupações do Estado estavam focadas na permanência e na manutenção 

entre São Paulo e Minas Gerais no governo. Essa questão atrasaria ainda mais o despertar do 

consumidor em relação a seus direitos4. 

Neste mesmo período, nos Estados Unidos já despontava uma preocupação maior com 

cidadania e com o consumo. A sociedade capitalista americana encontrou espaço para se 

organizar e avançar na direção da defesa dos direitos do consumidor. Enquanto os brasileiros 

comemoravam a Proclamação da República, surgia a primeira associação americana de 

consumidores, chamada de Liga dos Consumidores de Nova York, no ano de 18915. 

Os Americanos foram os pioneiros na proteção dos Direitos dos Consumidores, 

tamanha maturidade e consciência não foi vista em parte alguma do mundo. No Brasil, ainda 

que pudesse assolar o raciocínio de alguns brilhantes doutrinadores e juristas da época, a 

questão da aristocracia rural, deveria ser resolvida, o que silenciou o avanço legislativo que 

envolvesse cidadania e consumo neste período. 

 Em torno de 1960, nos Estados Unidos desenvolveu-se o reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor, tema difundido no Brasil apenas em 19906, estabelecendo 

aspectos importantes junto aos direitos fundamentais consagrando o dia 15 de março de 1962 

como o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor, quando o presidente americano John 

Kennedy dirigiu-se ao Congresso Americano e instituiu a Lista de Direitos do Consumidor, 

composta por 4 itens básicos: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha direito 

de ser ouvido7. 

Nos Estados Unidos a proteção do Consumidor foi uma conquista da sociedade, 

contrariamente do ocorrido no Brasil, uma vez que a preocupação envolvendo as relações de 

consumo aparece como matéria Constitucional em 1934, como normas de cunho protetivo à 

                                                           
4 VOLPI, Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 49. 
5 VOLPI, Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 55. 
6 EFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 25. 
7 VOLPI, Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 96. 
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economia popular. Mais tarde, com o Decreto-lei n.º 869, de 18/11/1938, a usura e o abuso do 

poder econômico aparecem como crimes contra a economia popular8. 

Destaca-se a Lei n.º 1.521 de 26/12/1951, que trata de crimes contra economia popular, 

dirigiu sua tutela ao consumidor. Porém somente nas décadas de 60 e 70 em decorrência da 

industrialização é que realmente ocorre um momento importante para o consumidor9. 

A Lei Delegada n.º 4 de 26/09/1962, concebia ao Poder Público a utilização de 

medidas buscando garantir a “intervenção no âmbito econômico para assegurar a distribuição 

de produtos necessários ao consumo do povo” tais como: fixação de preços e controle de 

abastecimento, desapropriação de bens por interesse social, interdição de estabelecimentos 

entre outros10. 

Percebe-se que o Direito do Consumidor surgiu muito antes nos Estados Unidos, 

levando algum tempo para chegar no Brasil. Desde a chegada do televisor em cores no início 

da década de 70, os meios de comunicação passaram a exercer um papel fundamental para a 

divulgação de movimentos mundiais de defesa do consumidor. Os jornais brasileiros 

começaram a receber reclamações de consumidores insatisfeitos11. 

Em 06 de maio de 1976 o governo de São Paulo criou por decreto, o Sistema Estadual 

de Proteção ao Consumidor, que previa a implantação do primeiro órgão público de proteção 

ao consumidor (Procon) no Brasil. Neste mesmo ano surgiram a Associação de Defesa e 

Orientação ao Consumidor de Porto Alegre (APC) e a Associação de Defesa e Orientação do 

Consumidor de Curitiba (ADOC)12. 

A Lei n.º 7.347 de 24/07/1985, criou a Ação Civil Pública, que legitimou o Ministério 

Público Estadual e Federal, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

fundações e associações de classe, à propositura de ação de responsabilidade por dano causado 

aos consumidores13. 

Todavia não resta dúvida de que a proteção do consumidor somente adquiriu aspecto 

relevante com a Constituição Federal de 1988, fruto do período de redemocratização do país, 

                                                           
8 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 22. 
9 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2007,  

p. 114. 
10 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2007, 

p. 113. 
11 VOLPI, Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 100. 
12 VOLPI, Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 101. 
13 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 23. 
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assumindo, neste momento, status de garantia constitucional, dando-lhe tratamento de direito 

fundamental, previsto no artigo 5º, XXXII e princípio norteador da atividade econômica no 

artigo 170, V14. 

Em 05 de outubro de 1988, quando da promulgação da Constituição, constou no “Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias” especificamente no artigo 48 que o Congresso 

Nacional no prazo de 120 dias a contar da promulgação da Constituição elaboraria um código 

de Defesa do Consumidor15. 

 Essa árdua tarefa atribuída pelo legislador constitucional, levou mais de um ano para 

ser cumprida na totalidade, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, foi sancionado 

em 11 de setembro de 1990, pela Lei n.º 8.078. Através dessa Lei o Estado comprometeu-se a 

zelar pelos direitos do consumidor estabelecidos e criou o Departamento de Proteção e Defesa 

do Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, contando com a 

participação de diversos segmentos da sociedade, como Procon, associações civis e Ministério 

Público16. 

O Direito do Consumidor no Brasil somente foi possível em razão do empurrão 

constitucional, que resguardou a proteção do consumidor de modo significativo, sem qualquer 

precedente em nossa história na proteção e garantia da pessoa humana perante as 

irregularidades do mercado. 

Com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, restaram esclarecidos e 

consolidados os direitos do consumidor, através de um microssistema17 das relações de 

consumo com inserção de novas normas e princípios jurídicos para a tutela dos consumidores18. 

Neste contexto, ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro surgiu 

um século após a legislação americana, porém se fortaleceu no cenário nacional como a lei mais 

importante de proteção do consumidor existente transparecendo o direito fundamental 

positivado na Constituição Federal.  

 

 

                                                           
14 NERY JUNIOR, Nelson. A defesa do consumidor no Brasil. Revista de Direito do Consumidor vol. 18. São 

Paulo: RT, 2004, p. 232. 
15 MARQUES. Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: RT, 2012,  

p. 150. 
16 VOLPI, Alexandre. A história do consumo no Brasil: do mercantilismo à era do foco no cliente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007, p. 103 
17 NERY JUNIOR, Nelson. A defesa do consumidor no Brasil. Revista de Direito do Consumidor vol. 18. São 

Paulo: RT, 2004, p. 242. 
18 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 24. 



20 

 

 
 

1.1 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A proteção do consumidor no direito brasileiro foi equiparada aos direitos 

fundamentais do indivíduo, não somente quanto à sua existência, mas em relação a vida com 

dignidade. A Constituição Federal ao elencar a defesa do consumidor no capítulo dos Direitos 

e garantias fundamentais, constituiu a dignidade da pessoa humana como preceito a ser 

respeitado em todas as relações de consumo19. 

Em 05 de outubro de 1988 com a promulgação da Constituição Federal destacou o 

surgimento da proteção específica ao consumidor brasileiro. No seu artigo 48 dos Atos das 

Disposições Transitórias determinou ao Congresso Nacional o prazo de 120 dias para que fosse 

elaborado um Código de Defesa do Consumidor20.  

Arnaldo Rizzardo entende que o Código de Defesa do Consumidor surgiu em 

cumprimento à disposição prescrita no artigo 5º, XXXII, que o Estado proverá, na forma da lei, 

a defesa do consumidor, no inciso V do artigo 170, que a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados vários princípios, em especial a defesa 

do consumidor21. Este último princípio demonstra a importância do consumidor sobre os 

princípios e valores consagrados pela Constituição Federal22.  

O consumidor exerce papel fundamental, uma vez que é para ele que os serviços são 

prestados e os produtos fabricados. Sem o consumidor o sistema de produção capitalista não 

existiria e por ser a parte mais vulnerável da relação, precisa de proteção jurídica23. 

Consta na Constituição Federal no artigo 150, § 5º, que a lei determinará medidas para 

que os consumidores sejam informados acerca dos impostos que incidam sobre as mercadorias 

e serviços24. Essa determinação legal passou a ser cumprida nos últimos anos, indicado nas 

contas de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, a respectiva tarifa e o imposto incidente 

sobre os mesmos. 

                                                           
19 MARQUES. Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: RT, 2012, 

 p. 149. 
20 MARQUES. Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: RT, 2012, 

 p. 150. 
21 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil: Lei n.º 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 

p. 407. 
22 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2007, 

p. 162-163. 
23 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 6ª. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 587. 
24 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Art. 150 §5º. Vade Macum, ed. 

especial. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 79. 
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Encontra-se de forma esparsa por toda a Constituição Federal artigos que dizem 

respeito em graus e estágios diferentes a defesa do consumidor, todos com repercussão no 

mundo do consumo que, juntamente com a doutrina e jurisprudência buscam a proteção da 

dignidade humana nas relações de consumo. 

 

1.2 SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS E O CRÉDITO AO CONSUMO 

 

O Direito do Consumidor é fruto de um longo processo de amadurecimento no seio da 

civilização ocidental. Há mais de 200 anos, anterior mesmo à Revolução Industrial já havia 

uma preocupação incipiente dos cidadãos com seus direitos de consumidores, embora não 

fossem nominados assim25. 

A Revolução Americana de 1776 apresenta como fato o descontentamento dos colonos 

de Boston com a elevada taxação do chá inglês, cuja revolta manifestou-se no afundamento do 

produto inglês. A rebelião dos colonos pode ser interpretada como a rebelião dos consumidores, 

uma vez que o chá era taxado de forma arbitrária e elevada pela coroa britânica. A Revolução 

Americana, além de ter sido uma luta pela independência foi uma revolução do consumidor 

devido à efetiva participação cívica contra o abuso econômico da metrópole26. 

Até o século XIX, o crédito ao consumo aparece como face oculta do funcionamento 

da sociedade, uma vez que desenvolve uma história sombria com relação a abusos cometidos. 

A partir do século XX, há um aceleramento do seu desenvolvimento, fruto do desligamento dos 

modelos antigos europeus e a consagração da forma revolucionária de venda parcelada, com 

origem nos Estados Unidos para financiar a aquisição de equipamentos para o uso doméstico27. 

Nos Estados Unidos, logo após a colonização o crédito aparece associado às vendas 

no varejo, muito usado pelos mascates que vendiam seus produtos de oeste a sul. A prática dos 

pequenos créditos, através da simples marcação em cadernos, se estende a comerciantes de 

gêneros de primeira necessidade nas grandes cidades, em razão dos pagamentos trimestrais ou 

semestrais de salários. Quando os salários começam a comprar a crédito bens duráveis para 

equipar a casa outra modalidade aparece: a venda com alienação do produto como segurança 

pelo pagamento28.  

                                                           
25 MCCRACKEN, Grant. Cultura e consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das 

atividades de consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2003, p. 21. 
26 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 29. 
27 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 30. 
28 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 32. 
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Equipara-se a esse tipo de contrato o de “compra e venda com reserva de domínio”, 

onde o vendedor entrega a posse direta do bem e resguarda sua propriedade até o pagamento 

total do contrato, quando então opera-se a transferência da propriedade.  

Segundo Simone Hegele Bolson neste período: 

 

[...] em 1900 os Estados Unidos passaram de coadjuvantes ao papel principal 

no cenário mundial, adquirindo o status de grande potência, uma vez que 

produção manufatureira superou a inglesas e a indústria do aço também 

cresceu. [...] com a indústria manufatureira em ascensão houve demanda por 

bens de consumo, tanto que na década de 10 deste século, Henry Ford renovou 

o conceito de industrialização ao montar a linha de produção Ford T, no estado 

de Michigan29. 

 

Depois da Guerra da Secessão, a venda alienada apresenta prazos mais longos, 

diminuindo o valor necessário como entrada, fomentando o aumento do consumo, uma vez que 

era a única possibilidade de aquisição do proletariado crescente, que não possuía condições de 

empréstimos em instituições de crédito.  A partir da década de 20, o crédito é utilizado nos 

Estados Unidos como forma de melhorar o nível de vida, aumentar a satisfação e a segurança. 

Nas sociedades tradicionais, é conveniente poupar primeiro para depois eventualmente 

consumir. Os Estados Unidos inverteram essa proposta: compra-se primeiro, poupa-se depois 

sob forma de pagamentos mensais30. 

Na Inglaterra, a partir do século XIX as grandes lojas de departamentos desenvolveram 

além da venda de bens duráveis com alienação a locação-venda, inspirada nos métodos 

franceses de aluguel com a opção de compra em móveis de luxo, tendo sido muito utilizada 

para pianos e máquinas de costura, para consumidores acostumados com pouco risco31. 

Em 31 de julho de 1974 é publicada a “Consumer Credit Act” que significa 

“globalização ao acesso ao crédito”, lei de texto extremamente complexo e completo que criou 

um quadro geral regendo o conjunto de empréstimos ao consumidor inferiores a 15.000 libras, 

tratando sobre a concessão de créditos, o cálculo das taxas de juros, a documentação e a 

publicidade destinadas aos consumidores. Esta proteção traz na sua essência, a moral das ofertas 

                                                           
29 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 06. 
30 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 35. 
31 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 36. 
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e o respeito pela vida privada, não se privando em definir a relação desta ou daquela 

modalidade, deixando o ajuizamento ao mercado e o controle dos abusos aos tribunais32. 

Na França em 1856, o crédito ao consumidor se desenvolveu de forma tímida, 

limitando sua aplicação nas pequenas lojas que fizeram dele uma arma contra seus concorrentes. 

Foi em uma pequena loja de móveis que surgiu a ideia da venda através de carnês, idealizada 

por Crépin, filho de camponês, fazia com que o consumidor deixasse um quarto da compra 

quitada inicialmente e o restante com mensalidades33.  

Mais tarde o seu criador propõe a outros comerciantes a aceitar seus carnês, 

regulamentando o que era recebido e cobrando uma porcentagem sobre as vendas. O sistema 

da venda em carnês favoreceu o mercado de massa, uma vez que colocou à disposição de 

modestos salários uma maneira de pagar que lhes permita comprar bens que, num primeiro 

momento, se revelam acima de suas possibilidades34. 

Segundo Brunno Pandori Giancoli em 1954 na França: 

 

[...] o Conselho Nacional de Crédito regulamenta a duração e a quantia 

máxima de crédito com alimentação feita como proteção ao consumidor. As 

modalidades normativas dos tetos serão definidas pela Lei Neirtz de 31 de 

dezembro de 1989. Finalmente a Lei Scrivener de 10 de janeiro de 1989 

“relativa à informação à proteção dos consumidores no setor de certas 

operações de créditos” e as Leis de 23 de junho de 1989 e de 31 de dezembro 

de 1989, chamadas Leis Neirtz representam hoje o corpo da legislação básica 

no qual se encontra hoje o crédito ao consumidor na França35. 

 

 Essas leis inauguraram um procedimento contemplando o regramento coletivo das 

dívidas dos consumidores para solucionar o superendividamento, que definiu como a 

“impossibilidade manifesta para o devedor de boa-fé de pagar o total de suas dívidas não 

profissionais exigíveis e a vencer36. 

No Brasil, o crédito ao consumidor tem como ponto de partida o surgimento dos 

bancos de dados de proteção ao crédito. Antes da década de 50 a concessão de crédito era 

demorada, trabalhosa e complexa, uma vez que o candidato ao crédito preenchia um longo 

                                                           
32 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 38. 
33 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 38. 
34 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 39. 
35 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 41. 
36 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 87. 
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cadastro de informações, entre elas indicava o armazém onde realizava compras, o seu alfaiate 

e possíveis lojas que comprava a crédito. A loja por sua vez, mantinha um quadro de 

funcionários com a função de informante que, percorriam pessoalmente os locais indicados em 

busca das confirmações das informações sobre o crédito da pessoa. O setor de crediário dessas 

lojas pioneiras possuía cadastro de um grande número de pessoas, o que fazia com que ficassem, 

todos os dias no início da manhã, empenhados na busca de informações de clientes em razão 

da consulta de outras lojas37. 

Percebeu-se que a coleta de informações seria mais ágil e barata se exercida por 

entidade com função exclusiva para determinado fim. Em meados de 1955, 27 comerciantes 

reuniram-se em Porto Alegre e fundaram o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC. Pouco tempo 

depois, em outubro de 1955, foi instituído em São Paulo sistema semelhante e em 1962, em 

Belo Horizonte38. 

A modernização do crédito ao consumidor brasileiro somente vai ocorrer em 1966 

através da resolução n.º 45 de 31/12/66 que obriga as instituições financeiras a destinar 40% 

dos seus recursos para o crédito direito ao consumidor. Apenas na década de 80 é que o Direito 

do Consumidor começou a ser estudado no Brasil, em decorrência do fim do regime militar e 

da crescente democratização. Fatos que contribuíram para a luta dos direitos civis e políticos, 

ensejando desenvolvimento do Direito do Consumidor39. 

A sociedade vive um paradoxo complicado, na proporção em que uma parte expressiva 

da população não tem suas necessidades materiais básicas atendidas e mesmo assim participam 

de forma ativa do mercado de consumo, com produtos diversos aos necessários para 

subsistência. Isso se explica quando é feita uma análise socioeconômica dos países em 

desenvolvimento, cuja classe média, embora sofrida, é a mais beneficiada das garantias aos 

consumidores, uma vez que é a privilegiada em receber os benefícios de uma tutela 

diferenciada40. 

Quando um indivíduo de classe social menos favorecida troca o seu televisor por um 

de última geração para assistir com mais qualidade a programação ou quando um outro 

indivíduo adere um contrato bancário, para troca de seu automóvel usado por um automóvel de 

luxo novo, ambos são partícipes da sociedade de consumo, usufruindo de seus benefícios e 

                                                           
37 STÜMER, Antonio Bertram. Banco de dados e habeas data no código do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 01. São Paulo: RT, 1992, p. 59. 
38 BESSA, Leonardo Roscoe. O consumidor e os limites dos bancos de dados de proteção ao crédito. São 

Paulo: RT, 2003, p. 28.  
39 LOPES, José Reinaldo de Lima. Crédito ao consumidor e superendividamento – uma problemática geral. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 17. São Paulo: RT, 1996, p. 59. 
40 ZILIOTO, Denise Macedo. O consumidor: objeto da cultura. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 104. 
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arcando com os eventuais prejuízos impingidos pelos fornecedores/prestadores de serviços. 

Constata-se tal afirmação quando se analisa o polo ativo das ações judiciais submetidas ao 

juizado especial de pequenas causas, em que os consumidores são das mais variadas classes 

sociais e que mesmo aquele mais humilde consumiu de uma forma ou de outra.  

É bastante comum verificarmos na periferia de nossa cidade, zonas que não possuem 

saneamento básico adequado, mas encontram-se vários casebres com aparelhos de televisão e 

antenas de TV via satélite como uma das únicas formas de lazer segura destes cidadãos 

miseráveis, já que fora da casa há perigo do bandidismo em geral e uma política truculenta. 

Quando o consumidor vai ao supermercado e instintivamente confere a data de 

fabricação e validade dos produtos que são colocados na cesta de compras, está praticando o 

Direito do Consumidor no modus vivendi. Atualmente é uma atitude comum e natural, até bem 

pouco tempo atrás era considerada estranha, pois os mesmos aqueles consumidores mais 

exigentes não tinham por hábito verificar a data de validade de um produto ofertado e se atendia 

as especificações de peso ou medida que constavam no rótulo41. 

Ocorreu uma mudança considerável no modo de agir pós-Direito do Consumidor, uma 

vez que os consumidores deixaram de ser passivos e não apresentavam consciência de cidadania 

bem com desconheciam instâncias ou instrumentos na defesa dos seus direitos. 

A inserção do Direito do Consumidor no cotidiano do brasileiro, ocorreu em razão da 

seriedade do trabalho realizado por órgãos do governo como o PROCON e organizações não 

governamentais como IDEC e o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor 

(BRASILCON). Apesar de incontáveis conquistas, o que ainda se verifica é que a sociedade 

civil não se mobiliza para organizar associações ou entidades que congreguem cidadãos com 

objetivos específicos de tutela dos direitos dos consumidores42. 

A sociedade civil organizada tem papel importante na implementação do Direito do 

Consumidor e sua manifestação ocorre através das entidades associativas ou grupos 

organizados. O sucesso do Direito do Consumidor como direito social depende da organização 

social, cabendo exigir do Estado os incentivos prometidos pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

Nesta perspectiva de efetivação e participação da sociedade civil, exigindo do Poder 

Público a implementação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pode ser 

exemplo de participação popular, onde a sociedade civil acaba por transformar a ação do 

                                                           
41 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 46. 
42 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 33. 
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governo. Os cidadãos podem ascender o interesse público sobre as questões públicas, como é a 

questão dos consumidores.  

Segundo Simone Hegele Bolson: 

 

Somente através da reconquista criativa dos espaços públicos, do interesse 

público, o consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e 

agir significativa e renovadamente na vida social. Vincular o consumo com 

cidadania requer ensaiar um reposicionamento do mercado na sociedade, 

tentar a reconquista imaginativa dos espaços públicos, do interesse pelo 

público43. 

 

Dessa maneira cabe aos cidadãos consumidores, participar nas decisões e retomar o 

papel neste cenário, não é possível a delegação desta função por comodismo ou medo do 

envolvimento, uma vez que o Direito do Consumidor é realidade no cotidiano e muito se deve 

a iniciativa de cidadãos conscientes. 

 

1.3 A FORMA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 

As relações de consumo são relações que caracterizam o fim do século XX e 

continuam a caracterizar o início do século XXI. Pode afirmar-se que foi o consumo em massa 

logo após a Segunda Guerra Mundial que passaram a ser reconhecidas como relações jurídicas.  

O consumo definido atualmente, está intimamente ligado com a massificação que se 

iniciou após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que em virtude da guerra, novas tecnologias 

foram desenvolvidas pelo homem e o progresso técnico trouxe consigo a massificação44.  

Dessa maneira a Segunda Guerra é um marco histórico para o consumo e para o 

consumidor, pois foi durante a guerra que o rádio, por exemplo, atingiu seu ápice como meio 

de comunicação e a palavra falada passou a ter uma certa supremacia sobre a palavra escrita. O 

rádio desenvolveu o que hoje é conhecido como marketing e publicidade. 

 Ceneviva define deste modo o período pós-Segunda Guerra Mundial: 

 

As transformações socioeconômicas pelas quais passou o mundo ocidental 

nos últimos cem anos e, com maior intensidade, a partir de 1945 estão entre 

os mais importantes fatores que contribuíram para a avaliação e a 

reformulação de conceitos fundamentais da ciência jurídica – em particular no 

referente à compra e venda de bens de consumo – e tempos recentes45. 

                                                           
43 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 35. 
44 MARQUES. Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: RT, 2012,  

p. 148. 
45 CENEVIVA, Walter. Publicidade e direito do consumidor. São Paulo: RT, 1991, p. 13. 
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Antes da massificação já existiam relações de consumo, mas eram vistas simplesmente 

como relações comerciais. Atualmente, juntamente com as redes sociais o consumo cresce de 

forma desordenada, pautado nos profissionais de marketing que, valendo-se de avalanches de 

campanhas publicitárias, utilizam os argumentos possíveis e imaginários para convencer o 

consumidor de que adquirindo os produtos anunciados, será mais feliz.  

Neste contexto surge o profissional de “marketing curandeiro”, que através de suas 

habilidades pessoais, analisa a profundeza da natureza humana dos consumidores e apresenta 

benefícios interiores que o consumidor deseja, como curas das doenças da alma, quando na 

verdade, não passam de campanhas publicitárias buscando alavancar as vendas46. 

O consumidor soterrado com tamanhos apelos publicitários é forçado a acreditar de 

que o consumo trará a felicidade ou pelo menos, a aquisição dos produtos anunciados fará que 

ele seja aceito na sociedade, consequentemente seja feliz. 

Baseando-se nestas informações, o consumidor para adquirir os produtos desejados 

precisa de dinheiro e na ausência dele, o mercado já encontrou uma solução que possibilita a 

venda dos produtos: a venda a crédito. 

O Consumidor é induzido a sentir a necessidade de consumir os referidos produtos sob 

o argumento de que através da aquisição, vai se tornar mais parecido com a maioria dos 

integrantes da sociedade, sempre representados por estereótipos de homens bens sucedidos, 

malhados, e outros adereços que causam a ideia de que será aceito e desejado. Surge neste 

contexto o consumo não consciente e que o consumidor deixa de realizar o raciocínio pertinente 

a aquisição e começa a desejar o produto sob o argumento de aceitação social e passarela para 

felicidade47. 

Na busca de crédito para o consumo, o consumidor é levado a contratar operações que 

não são vantajosas, muitas vezes extremamente onerosas como os juros do cartão de crédito, 

limite de cheque especial e até mesmo no comprometimento de salários, pensões e 

aposentadorias através dos empréstimos consignados. 

Enquanto o consumidor possui crédito continua no mercado do consumo sem 

problemas, porém as consequências começam a aparecer quando por razões matemáticas o 

indivíduo não possui condições de participar do mercado de consumo e é excluído para 

possibilidade de compras a crédito.  

                                                           
46 DAVIS, Melinda. A nova cultura do desejo. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 256.  
47 MARQUES. Claudia Lima. Proteção do Consumidor no comércio eletrônico e a chamada nova crise do 

contrato: por um direito do consumidor aprofundado. Revista de Direito do Consumidor vol. 57. São Paulo: 

RT, 2006, p. 13. 
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1.3.1 Sociedade de consumo 

 

A terminologia sociedade de consumo é um dos inúmeros rótulos utilizados por 

intelectuais, acadêmicos, jornalistas e profissionais de marketing para se referir a sociedade 

contemporânea. Diferentemente dos termos sociedade pós-moderna, pós-industrial e pós-

iluminista, que expressam o fim de uma época, sociedade de consumo assim como sociedade 

de informação, de conhecimento, de capitalismo desorganizado, entre outras, remete o leitor 

para uma determinada dimensão, definidora para alguns, das sociedades contemporâneas48. 

A expressão sociedade de consumo apresenta a essência da natureza do consumo na 

vida do ser humano interligada com a ideia de comprar algo. Porém a ideia de consumir vai 

além das compras, pois faz parte de uma das etapas do processo de decisão interna do 

consumidor que leva em consideração no momento da escolha do produto, a origem, a forma, 

o preço e até mesmo de que maneira será usado em sua vida. 

Atrelada a dificuldade de conceituação e de delimitação do que seria uma sociedade 

de consumo junta-se ao caráter ilusivo da atividade consumir, que acaba remetendo apenas a 

possibilidade social e cultural analisada em na sua dimensão de supérflua e ostentatória que 

envolvem a controvérsia sobre a sociedade de consumo49. 

Sociedade de consumo pode ser caracterizada pela produção e pelo consumo ilimitado 

e bens duráveis, sobretudo de artigo supérfluos, demonstrando que determinada sociedade 

encontra-se em uma fase avançada de desenvolvimento industrial capitalista50. 

As transformações ocorridas na economia capitalista provocaram a criação de 

mecanismos aptos a aparelharem as relações mercantis transformadas de meras relações 

comerciais em relações de consumo. Aquelas antigas codificações que possuíam espírito liberal 

e que já possuíam o contrato padrão, necessitavam de uma tutela mais ampla e diferenciada, 

pois estavam a abarcar, além dos contratos padrões outras possibilidades de consumo51. 

Com a surgimento da cultura de massa, o significado de felicidade foi distorcido e, 

para essa “sociedade de consumo” ser feliz deixou de representar um meio como se vai e passou 

a ser percebido como um fim a que se chega, ou seja, o bem-estar, o conforto e o sucesso 

passaram a serem vendidos dentro de objetos e projetos de consumo. É feliz quem conquista 

                                                           
48 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 07. 
49 BARBOSA, Livia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 12. 
50 TOLOTTI, Marcia. As armadilhas do consumo: acabe com o endividamento. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007, p. 24. 
51 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 46. 
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mercadorias e o inverso tem de ser verdadeiro, o vazio existencial daquele que não tem 

esperança de alcançá-las52. 

Segundo Alexandre Volpi, essa busca pela felicidade: 

 

[...] apresenta-se como democrática, na medida em que é individual e possui 

vários níveis de satisfação. Seguindo esta estratégia consumista, a felicidade 

de uma pessoa está em encontrar sua maneira de ser e em buscar quem ela 

realmente é, por meio da auto expressão em mercadorias e bens de consumo. 

A sociedade consumo não é um movimento que impõe padrões globais de 

comportamentos. Antes se adapta à cultura local e utiliza características 

étnicas ou regionais como símbolo de autenticidade e diferenciação social53. 

 

Na ótica social e cultural, a sociedade de consumo é aquela que o ato de consumir é 

influenciado pelas condutas dos profissionais de marketing e propaganda que induzem o 

indivíduo a consumir não por necessidade, mas sim para a finalidade econômica de financiar o 

consumo e induzir a pessoa a ter para ser importante. 

A crise da economia mundial de 1929 aliada aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, 

diminuiu os fluxos internacionais de comércio com reflexo direto no desenvolvimento 

econômico brasileiro, dando início ao processo de industrialização, que juntamente com o 

processo de urbanização das cidades modificou os hábitos de consumo da sociedade onde bens 

como televisão, geladeira e fogão antes tidos como supérfluos, tornaram-se objeto de desejo 

nos lares brasileiros. Somando a este quadro o crescimento e proliferação dos meios de 

comunicação de massa, impulsionaram ainda mais a vontade de adquirir por parte dos novos 

consumidores54. 

No Brasil, como em outros países, estas transformações foram responsáveis por 

mudanças legislativas, pela difusão do contrato, cada vez mais usual a partir de 1950 e até 

mesmo passando a influenciar na vida da família, havendo uma pluralidade de reações 

individuais diversificadas em que cada membro apresenta como objetivo de adquirir um bem 

diferente de outro membro55. 

De acordo com este contexto histórico é que o Brasil inaugura a partir década de 50 o 

universo chamado “sociedade de consumo” a qual pode ser definida por José de Lima Lopes: 
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54 SODRÉ. Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2007, 
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55 BOLSON, Simone Hegele. Direito do consumidor e dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 46. 
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[...] como uma sociedade de massas e de classes: de massas porque suas 

relações definem-se pelo mercado, que ao mesmo tempo permite interações 

anônimas e despersonalizadas entre grandes números de pessoas; de classes 

porque determina por sua posição respectiva no processo produtivo56. 

 

A existência de uma típica sociedade de consumo, na interpretação de Marcelo Gomes 

Sodré, é necessária que as relações capitalistas se fundem em pelo menos cinco extremidades: 

a) produção em série de produtos; b) distribuição em massa de produtos e serviços; c) 

formalização da aquisição destes produtos e serviços por meio de contratos de adesão; d) 

publicidade em grande escala na oferta dos mesmos; e) oferecimento generalizado de crédito 

ao consumidor57. 

A produção em massa de produtos agregada as novas tecnologias nas indústrias 

substituíram a antiga produção artesanal buscando novos mercados para aquisição dessa 

produção. A crescente demanda por vendas mais céleres fez surgir os contratos padronizados, 

conhecidos como contratos de adesão que, já trazia em seu texto cláusulas prontas que 

beneficiavam o fornecedor dos produtos.  

É o que afirma Marcelo Gomes Sodré: 

 

Se os bens de consumo são fabricados em série, comercializados em massa, 

oferecidos a todos por meio da publicidade universal e comprados mesmo por 

quem não tem dinheiro para tal, não é de se estranhar que os contratos 

utilizados sejam idênticos em sua forma e que a possibilidade real de 

negociação de suas cláusulas seja praticamente nula. A utilização de contratos 

de adesão é o último passo desta cadeia econômica. É uma peça essencial58. 

 

Atualmente o que se tem é a predominância absoluta dos contratos de adesão no campo 

das relações envolvendo consumidores, uma vez que se busca celeridade e segurança por parte 

dos fornecedores de produtos, uma vez que os contratos de adesão são elaborados por uma 

banca qualificada de profissionais do direito.  

As cláusulas previamente estabelecidas no sinalagma não representam em absoluto a 

vontade do consumidor, é crescente o número de demandas, questionando abusividade, 

lesividade, vulnerabilidade e aspectos que dispõem a interpretação do negócio jurídico 

realizado59.  
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O conceito desses contratos está estampado no artigo 54 do Código de Defesa do 

Consumidor: “é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 

estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, em que o consumidor 

possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”. O fato do consumidor aderir não 

quer dizer que tenha tomado conhecido de seu conteúdo de forma integral, nem que esteja de 

acordo com as cláusulas ajustadas. Raras são as vezes em que é propiciado ao consumidor ler 

atentamente as condições contratuais60.  

Lembra Arnaldo Rizzardo fazendo menção aos contratos bancários que: 

 

[...] de modo geral o interessado sequer lê as cláusulas impressas, por várias 

vezes, como falta de tempo, confiança que deposita no banco, imprudência, 

premência em ter o dinheiro à disposição etc. Muito seguidamente, se as lê, 

não as entende e nem se acha capacitado para compreender o significado 

jurídico. E, caso se dê ao trabalho de proceder a uma análise mais atenta, 

concluindo por discordar de alguma das imposições, não obterá resultados 

práticos, mesmo porque não consegue acesso perante os verdadeiros 

responsáveis do banco ou empresa. Os que o atendem simplesmente 

transmitem normas impessoais e comuns, nada decidindo ou alterando. Como 

aderente de um contrato, recebe o instrumento pronto, incumbindo-lhe tão 

unicamente aceitar ou rejeitar as regras e condições estabelecidas61.  

 

Na maior parte das vezes o consumidor na pressa de obter o crédito ou serviço 

pretendido, simplesmente assina o contrato, mesmo antes de totalmente preenchido. Em uma 

sociedade de consumo, a preocupação com a produção de bens cede espaço, às técnicas de 

comercialização, a fim de que o público consumidor adquiria cada vez mais os produtos e os 

serviços oferecidos no mercado. 

Muitas dessas técnicas encontram-se hoje vedadas pelas legislações mais evoluídas em 

matéria de defesa do consumidor, a exemplo da publicidade enganosa ou abusiva, da venda 

casada e do envio de produto ou fornecimento de serviço sem prévia solicitação. No Código de 

Defesa do Consumidor brasileiro, a proibição da publicidade enganosa ou abusiva e a venda 

casada entram vedação, nos artigos 37 e 39, I, respectivamente62. 

Com o reconhecimento das relações de consumo como relações jurídicas aconteceu 

igualmente o reconhecimento de seu alcance na sociedade do século XX. O fenômeno do 

consumo é tão intenso que um habitante do interior da Ilha de Marajó não seria indiferente a 
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ele, seja pelo rádio ou pela televisão, chegará até este cidadão informações e ofertas que lhe 

permitem conhecer e adquirir certos bens de consumo. 

Hoje os meios de difusão de ideias e tendências são tão eficientes que a novela de 

televisão se transformou em um entretenimento ditador, pois dita a moda, através do massivo 

merchandising.  

 

1.3.2 Política pública de proteção ao consumidor 

 

A busca do equilíbrio entre os participantes das relações de consumo foi o cerne da 

preocupação do legislador de longa data. Percebeu-se a necessidade da interferência no âmbito 

das relações de consumo que, já havia sido iniciada de forma muito tímida com o Código Civil 

de 1916, quando tratou da proteção aos direitos difusos e coletivos e terminou o século com a 

criação da ação civil pública, da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, 

do Estatuto do Idoso entre outros mais63. 

Luiz Otavio de Oliveira Amaral, entende que que uma política efetiva de proteção aos 

direitos do consumidor não pode e não deve ser entendida como uma ação contra as forças de 

produção e distribuição. Deve representar uma busca de equilíbrio e justiça social, com um 

incisivo respeito aos direitos humanos e deve ser dirigida, punitivamente àqueles que violem 

esses ideais64. 

A diferença entre o sistema de proteção instituído pelo Código de Defesa do 

Consumidor e o existente anteriormente a sua edição justifica a utilização deste como 

instrumento de transformação jurídica para os brasileiros. 

 Como forma de efetivar seus objetivos, instituiu em seu artigo 4º, a chamada Política 

Nacional das Relações de Consumo, que “tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

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

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

relações de consumo”, que visam assegurar um sistema sólido para o atendimento das 

necessidades dos consumidores65. 

A origem da presença do Estado nas relações de consumo é de certa maneira uma 

consequência do princípio da vulnerabilidade do consumidor, reconhecendo sua 

                                                           
63 GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito do consumidor: difusos e coletivos. São Paulo: RT, 2009, p. 38. 
64 AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. História e fundamentos do direito do consumidor. Doutrinas Essenciais 

de Direito do Consumidor vol. 648. São Paulo: RT, 1989, p. 36. 
65 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 89. 
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hipossuficiência e desigualdade de uma parte em relação a outra. Evidencia-se que o Estado 

deve ser chamado para proteger a parte mais fraca, por meios legislativos e administrativos 

buscando resguardar os interesses dos consumidores, estabelecido na Constituição Federal, no 

artigo 5º, XXXII que: “O Estado proverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”66. 

As políticas governamentais devem cumprir as expectativas econômicas dos 

consumidores e assim não se poderá preterir esta proteção em benefício dos fornecedores. Não 

são raras as vezes em que os interesses econômicos dos consumidores que coincidem com a 

diretriz geral de atendimento às suas necessidades e respeito a sua dignidade fica em segundo 

plano, adotando-se políticas governamentais somente pela argumentação econômica 

desprendida da garantia constitucional, que deveria ser norteador de todas as condutas e 

decisões67. 

O Código de Defesa do Consumidor antes de cuidar da Política Nacional de Proteção 

e Defesa do Consumidor, cuida da Política de Relações de Consumo, apresentando os objetivos 

e princípios que devem nortear as relações de consumo68. 

 João Batista de Almeida entende que a defesa do consumidor não pode ser encarada 

como um instrumento de confronto entre produção e consumo, senão como meio de 

compatibilizar os interesses evolvidos69.  

O Código de Defesa do Consumidor pretende no artigo 4º estabelecer diretrizes que 

devem orientar todo e qualquer ato de governo, seja no âmbito legislativo, executivo ou 

judiciário, quanto ao tratamento das relações de consumo. Do referido artigo, destaca-se os 

seguintes princípios:  

a) princípio da vulnerabilidade do consumidor: visa dar proteção à parte mais frágil 

das relações de consumo; b) princípio da intervenção do Estado: visa a intervenção do Estado 

para defender os interesses do consumidor e assegurar o acesso os produtos e serviços; c) 

princípio da garantia de adequação: respeito ao binômio segurança/adequação, segundo o qual 

todos os produtos e serviços colocados no mercado de consumo devem ser seguros; d) princípio 

da boa-fé: reflete  necessidade de que as relações de consumo primem pela conduta de boa-fé; 

e) princípio da informação: preza pela informações claras e objetivas aos consumidores; f) 

                                                           
66 ALMEIDA. João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 17 
67 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 90. 
68 ALMEIDA. João Batista de. Manual de direito do consumidor. 4ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 33 
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princípio do acesso à justiça: diz respeito ao estabelecimento de meios para que o consumidor 

alcance a efetividade dos seus direitos70. 

O artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor constata que para a execução da 

Política Nacional das Relações de Consumo o Poder Público contará com a manutenção de 

assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente, bem como a instituição de 

Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, criação de delegacias especializadas e 

Juizados de Pequenas Causas71. 
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2. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A DEFESA DO 

CONSUMIDOR NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

2.1 CONCEPÇÕES DO CONCEITO DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Em uma viagem histórica pelos séculos, iniciando pela Roma antiga, passando pela 

Idade Média e chegando até o surgimento do Estado liberal, a dignidade humana sempre foi um 

conceito associado ao status pessoal de alguns indivíduos. 

Luiz Roberto Barroso apresenta que a dignidade como status social representava 

posição política ou social advinda da titularidade de determinadas funções públicas em 

reconhecimento geral a realizações pessoais ou de integridade moral. O termo foi utilizado para 

qualificar certas instituições, como a pessoa do soberano, a coroa ou o Estado, levando em 

consideração à supremacia dos seus poderes72. 

Outra construção que marca não mais o reconhecimento, mas sim a exaltação dos 

direitos da personalidade são os chamados direitos naturais ou inatos trazidos à tona a partir do 

século XVII pela Escola do Direito Natural que afirmava a existência de direitos que nascem 

com o homem, estando assim indissoluvelmente ligados à pessoa e, portanto, preexistentes ao 

seu reconhecimento como Estado73. 

Elimar Szaniawski atribuiu à doutrina do Direito Natural, desenvolvida nos séculos 

XVII e XVIII, a moderna construção do direito geral de personalidade do século XX. Isso 

porque, dentre outras contribuições, desenvolveu a ideia da tutela dos direitos individuais e da 

dignidade da pessoa humana74. 

Até o final do século XVIII a dignidade ainda não estava relacionada com os direitos 

humanos, pois na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estava 

vinculada a ocupações e posições públicas, enquanto categorização dos indivíduos, a dignidade 

humana estava associada a um status superior, uma posição ou classificação social mais alta75. 

O entendimento atual de dignidade humana possui origens religiosas e filosóficas que 

remontam a muitos séculos, é compreendida como pressuposto de que cada ser humano possui 

um valor intrínseco e desfruta e uma posição especial no universo. Com o passar do tempo, a 

                                                           
72 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a 

construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 13. 
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74 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: RT, 2005, p.39. 
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personalidade é entendida mais como valor jurídico ou como princípio do que como atributo 

jurídico. 

Além do entendimento de dignidade humana, a temática de definição do conceito de 

personalidade humana é outro pilar a ser erguido e sustentado sob diversas definições dos mais 

variados doutrinadores.  

A personalidade enquanto categoria ontológica é apresentada por Diogo Costa 

Gonçalves, que traçando inúmeros apontamentos sobre o “eu” para ao final apresentar como 

conceito de personalidade: “é o conjunto das qualidades e relações que determinam a pessoa 

em si mesma e em função da participação na ordem do ser de forma única e singular”76.  

Segundo Roxana Cardoso Brasileiro Borges, o conceito de personalidade jurídica é o 

primeiro a ser estudado na investigação sobre os direitos da personalidade, apresentando como 

crítica à noção de personalidade jurídica tradicional, entendida como sinônimo de capacidade 

jurídica, uma vez que revela um novo conteúdo para aquela categoria, mais adequado ao papel 

dos direitos de personalidade no ordenamento jurídico pós-Constituição Federal de 1988, 

apresentando o valor da dignidade da pessoa humana como elemento unificador das normas e 

categorias jurídicas77. 

A digressão acerca da temática se inicia com Gustavo Tepedino, afirmando 

categoricamente que “poucos temas revelam maiores dificuldades conceituais quanto os 

chamados direitos da personalidade” são os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, os 

quais são considerados essenciais diante da necessária proteção da dignidade da pessoa humana 

e da sua integridade psicofísica. Essa categoria de direitos é construção teórica relativamente 

recente, cujas raízes são provenientes principalmente da elaboração doutrinária da Alemanha e 

da França na segunda metade do século XIX78. 

Miséria, guerras e o próprio conhecimento mais aprofundado das necessidades e 

direitos do ser humano, incluindo a percepção dos atributos dele, levaram os direitos da 

personalidade começassem a atrair atenção do mundo jurídico. Aos poucos eles foram fazendo 

parte da doutrina e se tornando fundamento de decisões jurisprudenciais e ingressando no 

direito positivo. 
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Foi um processo moldado lentamente, cumprindo trajetória na qual em nível 

internacional se destacaram documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (França, 1789) e Declarações dos Direitos Humanos (Organização das Nações Unidas, 

1948). 

É utilizada a denominação “direitos da personalidade” em algumas manifestações do 

século XIX, o desenvolvimento da matéria ocorre mesmo no curso do século XX, durante o 

qual os direitos de personalidade passaram a afirmar-se como categoria autônoma79. 

Essa conjuntura foi um produto da necessidade dos respectivos momentos, consequência 

da realidade efetivamente vivenciada, de modo que observando o contexto europeu, Fernanda 

Borghetti Cantali, assim expressou: 

 

Para uma efetiva mudança de perspectiva veio, de fato, com a promulgação 

da Constituição de Weimar em 1919, que, colocando-se conscientemente no 

centro do sistema trouxe no seu corpo previsão de institutos característicos da 

seara privada. Essa centralizalização veio influenciar sobremaneira as 

concepções atuais de constitucionalização do Direito Privado. [...] propondo-

se ao que definiu como socialismo democrático, foi responsável por uma 

mudança substancial na tutela da pessoa humana, consagrando que, nas 

situações concretas onde estivesse esgrimida a personalidade, impunha-se 

efetiva aplicação dos direitos pessoais80. 
 

Entretanto, esse tema tomou corpo a partir do momento pós-guerra, uma vez que as 

atrocidades cometidas contra a pessoa humana mostraram a fragilidade dos direitos dos 

indivíduos frente ao Estado. Percebe-se, que o primeiro passo foi haver a 

identificação/reconhecimento da existência dos direitos da personalidade e de seus atributos 

próprios e destacá-los de outras categorias de direitos, circunstância que ocorreu principalmente 

a partir da segunda metade do Século XX.  

Independentemente dessa inserção um tanto lenta, sempre foi conferido valor aos 

direitos da personalidade em espécie como o direito à vida, mesmo que em determinados 

momentos da humanidade, tenham acontecido atitudes reprováveis por parte de pessoas 

desvirtuadas como déspotas, tiranos e delinquentes de várias espécies, todos merecedores de 

recriminação e punição. 

Embora as polêmicas que eventualmente cercam sua determinação conceitual, o valor 

prático dos direitos da personalidade para as pessoas, como aduziu Silvio Romero Beltrão, “a 

expressão pessoa natural individualizada em nosso ordenamento jurídico o ser humano enquanto 
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expressão conclusiva do processo biológico que se inicia com a concepção e vai até o 

nascimento”81. 

No direito brasileiro, foram principalmente as sucessivas Constituições que aos poucos 

começaram a se referir e integrar, a proteção de um rol cada vez mais significativo daqueles que 

são considerados direitos da personalidade, reconhecidos e destacados na Constituição de 1988, não 

por acaso denominada de Constituição Cidadã de caráter radicalmente inovador. 

Ficou sedimentado no Brasil a concepção de que, de forma idêntica ao que ocorre com o 

direito do consumidor, os direitos da personalidade, fazem parte da ordem pública e que estes 

últimos não se restringem a simples capacidade jurídica de ser titular de direitos e obrigações, 

conforme afirma Daniel Sarmento: 

 

[...] a proteção à dignidade da pessoa humana converte-se em tarefa central 

também do Direito Privado. Esta proteção deve ser ampla e elástica, não se 

esgotando na tutela um direito subjetivo à abstenção de comportamentos que 

lesem os bens componentes da personalidade humana exigida pela 

Constituição impõe uma redefinição de todos os conceitos e institutos do 

Direito Privado, filtrados sob a ótica humanista latente na Lei Maior, e 

pressupõe, também, a possibilidade de aplicação direta das normas 

constitucionais, em especial dos direitos fundamentais, às relações privadas82. 

 

Segundo Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão, deve-se tão somente analisar 

se diz respeito a um objeto do mundo externo ou do mundo interno. Quando se refere a um 

objeto do mundo externo ou interno. O objeto pertencente ao mundo externo é um direito real, já 

quando pertence ao mundo interno, inerente à própria personalidade humana, denomina-se direito 

de personalidade83. 

Há um arbítrio conferido ao ordenamento jurídico positivo de expressamente prever 

ou não, determinados direitos ou a proteção deles, mas essa condição não provoca que esses 

direitos essenciais deixem de existir ou acabem desmerecidos. E esse fato ocorre até por 

racionalidade, pois considerando que quando, por exemplo, estão envolvidos valores como a 

proteção da vida humana e da liberdade, a falta de norma legal expressa, jamais deve ser motivo 

para que sejam olvidados esses direitos de tamanha expressão para as pessoas. 

De forma objetiva, são exemplos dos direitos da personalidade: o direito à vida, a 

intimidade, integridade física (as partes do corpo, ao cadáver), à liberdade, à honra (ao 
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resguardo, ao segredo), à identidade pessoal (nome pessoal, ao título, ao sinal figurativo), a 

moral de autor, entre outros84.  

O sentido de dignidade enquanto princípio básico do ordenamento jurídico se 

aproxima das noções de respeito à essência da pessoa humana, respeito às características e 

sentimentos da pessoa humana, distinção da pessoa humana em relação aos demais seres. É um 

sentido subjetivo, pois o conteúdo da dignidade depende do próprio sujeito, depende de seus 

sentimentos de respeito, da consciência de seus sentimentos, das suas características físicas, 

culturais e sociais. 

Na atual concepção jurídica de pessoa humana, basta ter a qualidade de ser humano 

para o ordenamento jurídico reconhecer a qualidade de digno. Adquire-se, juridicamente, 

dignidade com o simples fato de ser humano, mesmo que ainda não tenha nascido. 

Uma vez que a dignidade é inerente ao ser humano, ela não é adquirida por meio de 

ações ou declarações, pois deriva, na atual cultura jurídica ocidental, da simples condição 

humana. A dignidade da pessoa humana não depende de estado nem de outros qualificativos 

jurídicos, não nasce de um contrato nem de declaração de vontade, não está ligada aos papéis 

ou atividades que a pessoa desempenha, não tem relação com a capacidade. Chega-se a afirmar 

que a dignidade da pessoa humana independe, inclusive, do nascer com vida, pois o nascituro, 

mesmo sem ainda ter nascido, possui a qualidade de humano. O pressuposto da dignidade é a 

qualidade de humano, não o nascimento com vida. 

No entanto, o conteúdo da dignidade não é determinado expressamente pelo direito e 

dependerá das circunstâncias sociais e do próprio sentimento de dignidade que cada pessoa tem 

a respeito de si mesma. Os direitos de personalidade, cada vez mais desenvolvidos para proteção 

maior do ser humano, voltam-se para a realização da dignidade da pessoa. Talvez um dia 

venham a ser chamados de direitos da dignidade. 

É indiscutível o reconhecimento desses direitos, mas a eficiente aplicação deles 

depende em muito de inúmeras circunstâncias determinadas pelo caso concreto. Vários deles 

são direitos da personalidade cuja tutela pode encontrar uma interação com outros ramos do 

direito, como o penal, o administrativo, e o direito do consumidor, quanto se trata de questão 

surgida no contexto envolvendo relação de consumo. 
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Uma correta constituição e concretização prática do negócio de consumo, da fase pré-

contratual até a pós-contratual pode ser determinante para se conseguir objetivos buscados por 

vários dos referidos direitos da personalidade. 

Dessa maneira estabelecida à importância dos direitos da personalidade, verifica-se 

que dar-lhes contributivo sentido e eficácia, quando se trata de circunstâncias que ocorrem no 

mercado de consumo, depende igualmente da adequada proteção aos direitos dos consumidores. 

 

2.2 CONCEPÇÕES DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

O princípio da proteção da dignidade humana é reconhecido pelo ordenamento 

jurídico, constando da Constituição da República como viga mestre o dever do Estado em 

assegurar ao indivíduo as mínimas condições de vida digna85. 

Foi um avanço quando em 05 de outubro de 1988 ficou normatizado o princípio da 

dignidade humana como valor supremo da ordem jurídica, constando em seu artigo 1º, III, como 

fundamento da República Federativa do Brasil. 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

III – a dignidade da pessoa humana86; 

 

Esta inserção reafirma que foi deixado para traz quanto à forma anterior em que a 

política, a sociedade e a economia tratava a dignidade da pessoa humana. A partir dessa nova 

Constituição o Estado para a ser o detentor do dever jurídico através de políticas públicas 

positivas garantir ao cidadão as condições mínimas materiais para que sua existência seja com 

o mínimo de dignidade87. 

Ingo Wolfgang Sarlet apresenta a seguinte definição para dignidade da pessoa humana: 

 

Dignidade é qualidade intrínseca da pessoa humana, sendo irrenunciável e 

inalienável, [...] a dignidade pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, 
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promovida e protegida, não podendo, contudo, ser criada, concedida ou 

retirada, já que reconhecida e atribuída a cada ser humano como algo que lhe 

é inerente88. 

 

Analisando o conceito apresentado é oportuno destacar que a dignidade da pessoa 

humana foi elevada como base principal do universo jurídico e que cabe ao direito o exercício 

do papel de protege-la através de mecanismos legais. 

 

2.2.1 – A Dignidade da Pessoa Humana como Princípio Constitucional 

 

O respeito à dignidade humana tornou-se um comando jurídico no Brasil após duas 

décadas de ditadura militar, com o intuito de resguardar e defender os direitos fundamentais do 

indivíduo através de uma fórmula repleta de princípios com o intuito de fazer virar norma. 

Do preâmbulo passando pelos artigos 1º e 2º da Constituição da República constata-se 

o delimitar de um Estado com o intuito de garantir os direitos individuais e sociais, cujos 

principais fundamentos são a dignidade humana e os valores sociais, buscando a construção de 

uma sociedade pautada na liberdade, na justiça, na solidariedade e igualdade formal e material 

para promover o bem a todos89. 

A dignidade da pessoa humana é valor fundante que serve de alicerce e alcança todos 

os setores da ordem jurídica democrática, tornando um desafio a extensão do alcance. Em busca 

do referido limite é que muitos filósofos nortearam o conceito de dignidade humana como um 

valor intrínseco às pessoas humanas90. 

Nesta linha de pensamento, o princípio da dignidade é considerado como princípio 

fundamental e que através dele todo o ordenamento jurídico deve ser lido e interpretado. 

Constitui a cláusula geral de proteção e promoção da personalidade na medida em que a pessoa 

natural é a primeira e última destinatária da ordem jurídica, vindo a ser considerado um 

princípio matriz, do qual irradiam todos os direitos fundamentais do ser humano. 
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Rizzato Nunes afirma que a dignidade da pessoa, nasce com ela e é o primeiro e o mais 

importante fundamento de todo o sistema constitucional brasileiro, primeiro fundamento e 

estrutura de proteção dos direitos individuais91. 

O princípio da dignidade da pessoa humana abriga um conjunto de valores que servem 

para à defesa dos direitos individuais do ser humano cabendo ao Estado o dever de guardião. 

São eles direitos, liberdades e garantias (art. 5º), direitos sociais (art. 6º), interesses que dizem 

respeito aos trabalhadores e à vida humana (art. 7º), direitos de participação política (art. 14). 

Em outras palavras, o princípio da dignidade é “um princípio fundamental matriz, gerador de 

outros direitos fundamentais, um princípio absoluto e um direito subjetivo” cuja atuação possui 

eficácia vinculante em relação ao poder público e aos particulares92. 

Assim o ser humano somente poderá desenvolver-se plenamente em um ambiente 

comprometido com as modificações sociais em que o Estado e sociedade possam sofrer as 

adaptações necessárias as necessidades de seus cidadãos.  

Nesse sentido, Elimar Szaniawski afirma que o ordenamento jurídico brasileiro adotou 

um sistema de proteção misto no que toca a tutela da pessoa humana: traz um sistema geral de 

proteção da personalidade extraído do princípio da dignidade humana e, ao lado, protege alguns 

direitos especiais de personalidade tipificados na Constituição enquanto direitos fundamentais, 

os quais convivem e atuam harmonicamente, e cujo fim é permitir o desenvolvimento livre da 

personalidade93. 

A Constituição consagra em seu artigo 1º, que a dignidade da pessoa humana por si só 

traz todos os atributos inerentes à personalidade humana, bem como tutela no caput e em vários 

incisos do artigo 5º, o rol os direitos individuais fundamentais, diversos direitos da 

personalidade, como vida, liberdade, igualdade, integridade psicofísica, privacidade, 

intimidade, honra, imagem, dentre outros. 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral intrínseco à pessoa e que 

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, em face de um mínimo para 

existência digna que o ordenamento jurídico deve garantir de forma a respeitar os direitos 

fundamentais. 

Para superar as desigualdades sociais faz-se necessário ações afirmativas do Estado e 

da sociedade com o intuito de garantir a proteção dos direitos fundamentais de todos, garantindo 

                                                           
91 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 45.  
92 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 

dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009, p. 89. 
93 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2ª ed. São Paulo: RT, 2005, p.137. 
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a participação do cidadão na sociedade e nas políticas sociais, fazendo com que os princípios 

jurídicos fundamentais, sejam interpretados e integrados para aplicação do direito positivo 

constitucional e infraconstitucional. 

A tutela efetiva da personalidade admite proteção à eventual direito de personalidade 

que possa vir reclamar tutela, não é possível a negativa de tutela a quem peça em relação a 

algum aspecto de sua existência sob o argumento de que não há previsão específica94. 

Neste diapasão, Gustavo Tepedino apresenta que a prioridade conferida à cidadania e 

à dignidade da pessoa humana (art. 1º, I e III, CF/88) como fundamento da República, aliados 

à garantia da igualdade substancial (art. 3º, III, CF/88) e formal (art. 5º, CF/88), bem como a 

garantia residual consagrada no §2º do artigo 5º da CF/88, no sentido da não exclusão de 

garantias e direitos que mesmo não expressos decorram dos princípios do texto maior, 

condicionam o intérprete da constituição a analisar o corpo normativo infraconstitucional com 

a base de valores eleita pelo constituinte95. 

A dignidade da pessoa humana como princípio normativo fundamental, na medida que 

aproxima a matéria de todos os direitos fundamentais, estabelece a identificação e proteção dos 

direitos fundamentais a todas as gerações. Porém, tais estruturas encontram-se abaladas devido 

às desigualdades socioeconômicas e culturais da sociedade, onde o exercício e aplicabilidade 

dos direitos e garantias fundamentais é a base necessária e fundamental para diminuir essas 

desigualdades que desmoralizam o Estado Democrático de Direito. 

 

2.3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E A DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

A atividade econômica do ser humano remonta a período tão antigo quanto impossível 

de se fixar no tempo o início destas atividades. É possível afirmar-se que a história da 

humanidade está vinculada à evolução do próprio indivíduo em seus diversos e dinâmicos 

aspectos da vida social. É desta variação no comportamento humano que emerge a positivação 

das normas de conduta social. 
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Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 50. 
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Na antiguidade, a Grécia conhecia tão somente uma vida econômica doméstica, 

passando para a vida econômica de trocas. Foi na Grécia que surgiu a primeira moeda cunhada 

entre os séculos VIII e VII a.C., dando-se início à atividade mercantil universal96. 

A partir do Código Comercial francês, de 1807, iniciava-se a normatização da 

atividade econômica mais antiga da história da humanidade, considerando-se a necessidade de 

positivação e especialização desta conduta individual97. No Brasil, foi promulgada, em 1850, a 

Lei n.º 556, de 25 de junho, veio disciplinar a atividade do comerciante, ressalvando-se que o 

interesse maior daquela norma residia na proteção do comércio98. 

Entende-se o comércio como o mecanismo econômico utilizado para satisfazer as 

necessidades econômicas das pessoas, que se satisfaz por meio das trocas, tendo-se o 

comerciante como o personagem indispensável nesta relação econômica. A lei mercantil se 

prestava a proteger o comércio, mas não necessariamente o comerciante ou o consumidor99. 

Reportando-se à história econômica da humanidade, Benigno Cavalcanti destaca que 

na Idade Média: 

 

[...] o pensamento econômico girava em torno da justiça, subordinando-se à 

moral, enquanto na atualidade estas pesquisas econômicas giram em torno a 

utilidade. E para que esta justiça seja alcançada, necessário é que a permuta 

promova um equilíbrio entre os interesses em jogo, mediante a fixação de 

preço justo. Este equilíbrio econômico reflete duas vertentes jurídicas 

distintas: a primeira, considerando-se o comerciante em relação ao sistema 

do comércio, e a segunda, considerando-se as relações do comerciante com o 

consumidor. Deste modo, aplica-se o Código Comercial, na primeira 

hipótese, e o Código Civil, na segunda hipótese100.  

 

O Direito Civil brasileiro, contemplando a autonomia da vontade e a liberdade de 

contratar, visava a proteção da relação jurídica contratual e não os efeitos decorrentes desta 

relação contratual pois o modelo econômico liberal vigente no Brasil até o advento do Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor, baseava-se na tese da libertação do indivíduo em relação 

ao Estado101. 

                                                           
96 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipóteses de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 18. 
97 O primeiro código comercial da história do direito comercial foi promulgado por Napoleão Bonaparte, em 15 

de setembro de 1807, e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1808. 
98 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial. vol. 01. São Paulo: Atlas, 201, p. 09. 
99 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 25ª ed. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 26. 
100 CAVALCANTE, Benigno. Evolução dos direitos da personalidade no Brasil. Cascavel: ASSOESTE, 

2009, p. 87.  
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No Século XVIII, com a Revolução Industrial, iniciou-se uma nova modalidade de 

produção que modificou as relações políticas sociais e econômicas, promovendo um grande 

avanço tecnológico e científico, fato este que motivou os conflitos entre consumidores e 

fornecedores102.  

Foi no final da primeira metade do século XX, com a Revolução Industrial, que o 

Brasil deixou de ter uma economia essencialmente agrícola para aderir ao novo pensamento 

econômico, instalando a primeira indústria automobilística brasileira. Decorrente desse fato 

econômico, o fenômeno do consumo de massa iniciou-se e vem se alargando com o surgimento 

da internet e crescimento cibernético103. 

A Constituição da República de 1988 contemplou a proteção ao direito do consumidor 

como princípio de garantia individual (art. 5º, inciso XXXII) e ainda, como princípio da Ordem 

Econômica (art. 170, inciso V) e, na codificação das relações de consumo, buscou o legislador 

restabelecer o respeito à dignidade da pessoa humana104. 

 Inicialmente foi a Constituição que estabeleceu os fundamentos do Código de Defesa 

do Consumidor e, em um segundo momento, o elevou à condição de princípio basilar para o 

modelo político e econômico, como o da soberania nacional, da propriedade privada, da livre 

concorrência entre outros. 

A elaboração do Código de Defesa do Consumidor não só veio a atender ao 

mandamento do artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

de 1988, como veio a seguir uma diretriz das Nações Unidas105. 

O Código de Defesa do Consumidor apresenta inúmeros princípios, a começar pelo 

artigo 1º, o qual estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem 

pública e interesse social, não podendo em consequência, ser derrogadas pela vontade das 

partes, mesmo que de comum acordo106. Estas restrições encontram-se elencadas no artigo 39, 

da Lei n.º 8.078/90, sob a rubrica de “práticas comerciais abusivas”.  

                                                           
102 POMIN, Andryelle Vanessa Camilo. A violação dos direitos do consumidor pela venda casada nas 

clínicas que realizam cirurgias estéticas. Novos Direitos da Personalidade vol. 2. Maringá: Caniatti, 2014, 

p. 124.  
103 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 1999, 

p. 128-129. 
104SAES JUNIOR, Onofre Valero. A tutela do consumidor ao antiendividamento pela responsabilização dos 

fornecedores de crédito como direito fundamental e seu acesso à justiça. Temas atuais de direito da 

personalidade, vol. III. 2ª ed. Maringá: Vivens, 2015, p. 20. 
105 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Cláusulas abusivas no código de defesa do consumidor. São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 25. 
106 BONATTO, Claudio. Código de defesa do consumidor: cláusulas abusivas nas relações contratuais de 

consumo. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 13. 
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A disposição do caput do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor ordenou que 

Política Nacional de Consumo tem a responsabilidade de atender aos princípios relacionados: 

o princípio da vulnerabilidade, princípio da ação estatal, princípio da harmonização das relações 

de consumo, princípio da boa-fé e o princípio da educação e informação107. 

Diante destas ponderações, explica-se o tratamento dispensado ao consumidor, no 

artigo 6º, inciso VII, da Lei n.º 8.078/90, ao dispor que o consumidor tem, entre outros direitos 

básicos, a facilitação da defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando este 

hipossuficiente108. 

Importante ressaltar que a lei não considerada que todos os consumidores são 

hipossuficientes.  Não foi feita distinção alguma quanto aos consumidores que necessitam desta 

proteção legal, por não possuírem entendimento mínimo para provarem, por si só, a sua própria 

defesa, daqueles que por questões culturais, sociais e econômicas, não poderiam efetivamente 

buscar socorro jurídico aos interesses individuais109. 

Observa-se que o Estado tem o compromisso de garantir e proteger os interesses dos 

consumidores, bem como assegurar a efetividade de seus direitos, salientando que a intervenção 

Estatal ocorre pela necessidade da preservação da parte mais frágil da relação: o consumidor. 

Brunno Pandori Giancoli afirma que: 

 

[...] os poderes constituídos estão obrigados a colocar à disposição dos 

consumidores a devida tutela jurisdicional, sem o qual restará violado o núcleo 

da dignidade da pessoa humana, compromisso fundamental do Estado 

Brasileiro110. 

 

Dessa maneira, restou pacificado o fato de que a tutela do consumidor envolvendo sua 

proteção nas relações de consumo visa resguardar e proteger a sua dignidade como pessoa. O 

consumidor submetido a situações que o expõem ou ferem sua honra, tem sua dignidade 

desrespeitada, como ocorre em casos de extremo endividamento. A privação do mercado de 

consumo, em razão da falta de crédito, induz o consumidor a um estado de sofrimento moral 

decorrente da exclusão do mercado vindo a ter sua dignidade abalada. 

                                                           
107 ALMEIDA. João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2006, p. 18. 
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110 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 
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2.4. OS PRINCÍPIOS DA LEI N.º 8.078/90 E OS DIREITOS BÁSICOS DA PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

O Código de Defesa do Consumidor é considerado no ordenamento jurídico brasileiro 

como uma das leis mais democráticas cujos preceitos foram insculpidos pela Constituição 

Federal. Seu objetivo é proteger o consumidor buscando alcançar uma sociedade mais justa e 

satisfatória, em consonância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Segundo André Perin Schmidt Neto, apresenta a seguinte observação sobre a proteção 

do consumidor: 

 

A proteção do consumidor tem sido feita através de intervenção estatal na 

economia e ganhou força no século passado, principalmente com os arts. 5º e 

10 da Resolução 2.542, de 11.12.1969, da Organização das Nações Unidas, 

assim como, alguns anos mais tarde, em 1985, com a Resolução 39.248 que 

recomendava aos governos a aplicação de formas de proteção ao consumidor. 

Mas foi em 1973 que o direito do consumidor foi de fato reconhecido na 29ª 

Sessão da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, realizada na 

cidade de Genebra No Brasil, a proteção foi realizada por meio da 

Constituição Federal de 1934, da Lei da Usura – Decreto 22.626, de 

07.04.1933 -, do Dec.-lei 9.840, de 18.11.1938, do Dec.-lei 1.109/46, da Lei 

1.521, de 26.12.1955 – chamada de Lei da Economia Popular – do Decreto 

91.469, de 24.07.1985, alterado em 23.06.1987 pelo Decreto 94.58 que veio a 

criar o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e principalmente com a 

Constituição Federal de 1988 nos arts. 5º, inc. XXXII; 150, § 5º; 170, inc. V 

e 48 da ADCT e de maneira aprofundada pela Lei 8.078, de 11.09.1990, 

conhecida por Código de Defesa do Consumidor111. 

 

O surgimento do Código de Defesa do Consumidor veio ao encontro da busca pela 

sociedade de proteção aos seus direitos como uma nova classe que despontava: os 

consumidores. É um ramo autônomo, não se tratando de ramificação de qualquer outra área do 

direito, a fim de regular as relações de consumo. 

O consumidor é definido no artigo 2º, como pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. É considerado vulnerável pelo Código, 

buscando resguardar a igualdade de direitos, exercida de forma desigual entre fornecedores e 

consumidores, com o intuito de atingir a isonomia e equilíbrio nas relações112.  

Conceitua no artigo 3º que o fornecedor como pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
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atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exploração, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, mediante uma 

interpretação que sempre será favorável ao consumidor, tendo o serviço ou produto por objeto 

(§2º e 3º) valendo-se de uma linguagem própria113. 

Em função de todas essas modernidades, o Código de Defesa do Consumidor 

relativizou os princípios da autônoma privada e o brocardo do pact sunt servanda, em razão 

dos contratos de adesão, já que a ideia clássica de contrato pressupõe igualdade entre as 

partes114. 

A efetivação da defesa do consumidor busca amparo nos princípios constitucionais, 

que foram inseridos como direitos básicos fundamentais, como disposto no artigo 4º do Código 

de Defesa do Consumidor que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, buscando 

resguardar as necessidades como saúde, dignidade, segurança, proteção dos interesses 

econômicos, melhoria na qualidade de vida, visando a transparência e harmonia nas relações 

de consumo115. 

Demonstra-se quais são esses princípios legais e os direitos básicos do consumidor. 

 

2.4.1 – Dignidade da Pessoa 

 

Um dos poucos consensos teóricos do mundo contemporâneo diz respeito ao valor 

essencial do ser humano. Ainda que tal consenso se restrinja muitas vezes apenas ao discurso 

ou que essa expressão, por mais genérica que seja, possa envolver muitos significados, o fato é 

que a dignidade da pessoa humana, o valor do homem com o fim em si mesmo, é hoje um ícone 

da civilização ocidental116. 

A aplicação do princípio da dignidade humana consiste precisamente em determinar 

que o conteúdo mínimo existente, com o intuito de garantir o mínimo para a existência de uma 

vida digna. 

Segundo Cristiano Heineck Schmitt, na Constituição Federal brasileira, indica-se que 

a dignidade da pessoa humana ocupa posição de destaque, um dos fundamentos de nossa nação, 

que entre os objetivos principais, busca constitui-se em uma sociedade livre, justa e solidária, 
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que garanta o desenvolvimento nacional, que busque erradicar a pobreza e a marginalização, 

reduzindo as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos sem 

discriminação117. 

Funções são desempenhadas pela proteção da dignidade da pessoa, podendo esta 

equivaler a um fundamento do ordenamento jurídico, como princípio geral de direito, como 

critério orientador da interpretação do direito, como instrumento para integração do 

ordenamento ou como uma norma de conduta e de limite ao exercício de direitos. 

Assim, a garantia constitucional de direito à vida é inerente a dignidade humana e por 

esta razão estão inseridas em seu contexto condições mínimas, que possam garantir uma vida 

digna, não admitidas profundas desigualdades sociais, culturais e econômicas.  

No caso do Direito do Consumidor, a dignidade da pessoa humana como princípio 

constitucional antecede a característica de consumidor e assim, contextualizando com a 

proteção do consumidor superendividado no ordenamento brasileiro, temos que a dignidade do 

consumidor é abalada em situações de endividamento, fazendo com que o referido princípio 

seja desrespeitado. 

 

2.4.2 Proteção à vida, segurança e saúde 

 

O direito à proteção à vida, segurança e a saúde do consumidor devem ser interpretados 

como direito à higidez física e mental do consumidor, distinto dos direitos previstos na 

Constituição Federal, uma vez que estes são direitos conferidos a todos os cidadãos118. 

É dever do Estado e os referidos direitos apresentados no Código de Defesa do 

Consumidor são na verdade de direitos da personalidade, inerentes apenas aos consumidores, 

no sentido de que o produto ou serviço colocado à disposição no mercado não poderá causar ao 

consumidor alterações de ordem física e/ou psíquica, prejudicando sua saúde física e mental119. 

No artigo 4º, caput do Código de Defesa do Consumidor reafirma a saudável qualidade 

de vida do consumidor e sua segurança, reprisando no inciso I do artigo 6º. A regra do caput 

do artigo 4º retrata um cenário amplo de segurança e condições morais e materiais para o 

consumidor120. 
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da pessoa humana. Revista de Direito do Consumidor vol. 52. São Paulo: RT, 2004, p. 152. 
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 Quando se refere à qualidade de vida, não está querendo apresentar apenas o conforto 

material, mas também ao direito de usufruir da prestação de serviços, onde alguns são essenciais 

como serviços públicos de água, luz, transporte, medicamentos, dentre outros. 

O artigo 6º da Constituição apresenta como Direitos aos cidadãos brasileiros que estão 

ligados a qualidade de vida, em específico a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados121. 

O Código de Defesa do Consumidor apresenta no seu artigo 8º, que os produtos e 

serviços colocados no mercado de consumo não poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança 

do consumidor, exceto os considerados normais e previsíveis em consequência de sua natureza 

e fruição122. 

Essa norma disposta no artigo 8º, está tratando de expectativa do consumidor em 

relação ao uso e consumo regular de algum produto ou serviço quanto do fornecedor em relação 

ao mesmo aspecto. Neste ponto a Lei se refere à normalidade e previsibilidade do consumidor 

médio, consumidor em relação ao uso e funcionamento em sua rotina de um produto ou 

serviço123.  

Luiz Antonio Rizzato Nunes  exemplifica: 

 

Assim, por exemplo, do ponto de vista da segurança, um liquidificador 

apresenta riscos na sua utilização. Não se pode, evidentemente, colocar a mão 

dentro do copo com o aparelho ligado. Quando afirmamos “evidentemente” 

estamos justamente querendo realçar esse aspecto do uso e funcionamento 

normal do produto. Trata-se de expectativa regular do consumidor, que detém 

o conhecimento sobre o regular uso daquele produto124. 

 

Na sequência, o artigo 9º dispõe que caso o produto seja potencialmente nocivo ou 

perigoso à saúde ou segurança do consumidor, a informação deve ser prestada de forma 

ostensiva e adequada, ou seja, não basta apenas disponibilizar a informação, é preciso que o 

consumidor efetivamente entenda o que está informado125. 

                                                           
121 EFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 112. 
122 EFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 115. 
123 GAMA, Helio Zagheto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 68. 
124 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito material. São 

Paulo: Saraiva, 2000, p. 134. 
125 EFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 116. 
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O legislador ao especificar a segurança como um direito básico do consumidor teve o 

intuito de resguardá-lo em face dos perigos que produtos ou serviços possam eventualmente 

oferecer126. 

Importante frisar que neste contexto o Código de Defesa do Consumidor determina a 

todos os fornecedores um dever de qualidade dos produtos e serviços que atenda e assegure a 

todos os consumidores a proteção à vida, à segurança e a saúde.  

No estudo sobre o tema proteção do consumidor superendividado, destaca-se que o 

fornecimento de crédito de forma traiçoeira pode ser entendido como desrespeito ao princípio 

indicado, uma vez que o consumidor pode ser conduzido a situações extremas onde sua saúde 

mental e física pode ser abalada em razão de prejuízos financeiros ocasionados por situações 

de extremo endividamento. 

 

2.4.3 Proteção e necessidade 

 

Uma das questões básicas que justificam extrema proteção, chegando até a intervenção 

do Estado no domínio econômico, é a necessidade do consumidor em relação a certos produtos 

e serviços. 

 O Código de Defesa do Consumidor apresenta como regra a proteção do consumidor, 

buscando a validação do disposto do artigo 5º, XXXII e artigo 170º, V, ambos da Constituição 

Federal, ocorrendo mesmo naquelas hipóteses onde se admite a liberdade de escolha do 

consumidor127. Pode ser apresentado como exemplos os casos de medicamentos únicos para 

doenças graves no serviço público128. 

Esse princípio da garantia do suprimento das necessidades do consumidor está em 

consonância com o princípio mais básico que lhe dá sentido, que é o da liberdade de agir e 

escolher, garantido no texto constitucional (art. 1º, III, art. 3º, I e art. 5º, caput, entre outros)129. 

Todavia a proteção dos direitos dos consumidores é atualmente uma necessidade para 

o avanço do processo democrático, da cidadania e dos direitos humanos de um país. Uma 

economia aberta e com avanços na tecnologia induz a necessidade de consumidores atuantes, 

                                                           
126 BOLSON, Simone Hegele. Direitos da Personalidade do consumidor e a cláusula geral de tutela da dignidade 

da pessoa humana. Revista de Direito do Consumidor vol. 52. São Paulo: RT, 2004, p. 153. 
127 AMARAL JUNIOR. Alberto. As condições abusivas na concessão de crédito bancário. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 40. São Paulo: RT, 2001, p. p 37. 
128 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material. São 

Paulo: Saraiva, 2000, p. 104. 
129 AMARAL JUNIOR. Alberto. As condições abusivas na concessão de crédito bancário. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 40. São Paulo: RT, 2001, p. 38. 
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capazes de exigir serviços e produtos com preços adequados e qualidade equivalente, 

propiciando sua satisfação nas relações de consumo de consequentemente uma melhoria na 

qualidade de vida. 

Destaca-se que o princípio da proteção e necessidade deve ser estendido ao mercado 

de crédito, uma vez que a atual sociedade consumo se alimenta do referido instituto para 

fomentar o consumo. O Estado deve proteger o consumidor através da legislação, uma vez que 

o mesmo deve possuir liberdade de escolha quando vai contratar a prestação de serviço ao que 

se refere ao crédito. 

O crédito direto ao consumidor e o crédito imobiliário que se destinam, 

respectivamente, à aquisição de produtos e serviços e de bens imobiliários, garante a satisfação 

das necessidades individuais, concorrendo para aumentar a demanda e estimular o crescimento 

de empregos. Paralelamente as vantagens que oferece, o crédito cria riscos e gera insegurança 

aos consumidores, tornando-se muitas vezes fonte de abusos, uma vez que as campanhas 

publicitárias pouco esclarecedoras, carentes propositalmente de informações pelas instituições 

financeiras, buscando a concessão de crédito em larga escala130. 

Destaca-se o fato social dos empréstimos consignados destinados aos aposentados. 

Carentes de informações, acreditam na necessidade para sua subsistência da aquisição de novo 

contrato de crédito para continuar ativo no mercado de consumo. A instituição financeira está 

conduzindo o consumidor aposentado ao superendividamento desmedido e deve ser repudiado 

pelo Estado através de leis que proíbam tais situações. 

 

2.4.4 Princípio da informação 

 

O princípio da informação pode ser considerado uma das regras mais importantes que 

são inerentes a Política Nacional das Relações de Consumo. A educação caminha junto com a 

informação e estas buscam a efetiva proteção e defesa do consumidor, quanto mais 

desenvolvido o sistema educacional maior as possibilidades de se concretizar o fim pretendido 

por estes institutos131. 

O princípio da informação pode ser interpretado de várias formas, todas elas 

convergindo para o dever do fornecedor a prestar todas as informações acerca do produto ou 

                                                           
130 AMARAL JUNIOR. Alberto. As condições abusivas na concessão de crédito bancário. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 40. São Paulo: RT, 2001, p. 42. 
131 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 106. 
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serviço, sua natureza, riscos, qualidade e preço de forma compreensível e certa, não admitindo 

irregularidades no ato de informar132. 

O dever de informar tem como fundamento o princípio da boa-fé objetiva que deve 

estar presente em qualquer relação jurídica, considerado como uma conduta pautada na 

transparência, lealdade, cooperação, dentre outras. 

Segundo Fernanda Nunes Barbosa: 

 

[...] em um plano estritamente formal o primeiro fundamento do dever de 

informação pode ser encontrado nos denominados “princípios gerais da 

contratação” e em particular no princípio que impõe o dever boa-fé, uma vez 

que a jurisprudência tem demonstrado que os consumidores ingressam na 

relação de consumo sobre a base de uma “legítima confiança” no fornecedor, 

ficando dispensado de realizar investigações, averiguações ou tratativas que 

permite entrar em uma negociação de forma despersonalizada, atuando de 

forma célere133. 

 

A transparência complementa o princípio, já que nas relações de consumo devem 

ocorrer em ambiente de absoluta transparência entre as partes, sob pena de viciar a manifestação 

de vontade do consumidor, conforme disposto no artigo 4º, IV do Código de Defesa do 

Consumidor134. 

 Assim, estabelecida no artigo 4º caput do Código de Defesa do Consumidor, o 

princípio da informação filia-se ao princípio da boa-fé, de que age de forma derivada como um 

subprincípio, significando clareza, nitidez, precisão e sinceridade135. 

Uma vez que é complemento ao princípio do dever de informar definido no inciso III 

do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre o direito básico do 

consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem136. 

Afirma Heloisa Carpena explicando o dever da informação: 

 

                                                           
132 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 106. 
133 BARBOSA, Fernanda Nunes. Informação: direito e dever nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2008, 

p. 94.  
134 SODRÉ. Marcelo Gomes. Formação do sistema nacional de defesa do consumidor. São Paulo: RT, 2007, 

p. 184. 
135 GIANCOLI, Brunno Pandori. JUNIOR, Marco Antonio Araújo. Direito do consumidor: difusos e coletivos. 

São Paulo: RT, 2009, p. 46. 
136 EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 112. 
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[...] quanto maior a incerteza do consumidor no momento de seu processo 

decisório, maior será a carga de deveres de informação imposta pela lei ao 

fornecedor. E não poderia ser diferente, tendo em vista o princípio da 

vinculação da mensagem relativa à oferta. Como é sabido, quem informa, se 

obriga nos termos da informação. O fornecedor somente se desincumbe 

satisfatoriamente do dever de informar quando os dados necessários à tomada 

de decisão pelo consumidor são por ele cognoscíveis. Não basta, portanto, dar 

a conhecer, disponibilizar, é preciso que o consumidor efetivamente 

compreenda o que está sendo informado. Este é o sentido da regra do art. 31 do 

CDC, que impõe o dever de informar de forma “clara”, destacando-se ainda o 

disposto no art. 46, segundo o qual são ineficazes as cláusulas, ou mesmo todo 

o contrato, redigidas “de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance”. Em outras palavras, se a informação não é cognoscível, não obriga o 

consumidor137. 

 

O direito de informação é garantido de forma ampla pela lei, não como fim em si 

mesmo, mas como condicionante do direito de escolha do consumidor. A adesão ao contrato de 

crédito ao consumo, estabelecendo relação continuada e envolvendo cálculos e taxas 

frequentemente incompreensíveis para o consumidor leigo, impõe maior carga de informação 

a ser prestada pelo fornecedor138. 

Segundo Claudia Lima Marques: 

 

[...] o dever de informar que já é visualizado na fase pré-contratual, fase de 

tratativas entre o consumidor e o fornecedor, quando o consumidor escolhe de 

forma livre (art. 6º, II do CDC), racional e informada (art. 6º, III do CDC), por 

exemplo, o financiamento ou leasing do carro que pretende comprar, ou qual 

o seguro de vida ou plano de saúde deverá proteger sua família nos próximos 

anos, como quais são as carências, exclusões de cada tipo de plano etc. As 

informações são fundamentais para a decisão do consumidor (qualidade, 

garantias, riscos, carências, exclusões de responsabilidade, existência de 

assistência técnica no Brasil etc.) e não deve haver a indução ao erro, qualquer 

dolo ou falha na informação por parte do fornecedor ou promessas vazias, uma 

vez que as informações prestadas passam a ser juridicamente relevantes, 

fazem parte da relação contratual futura e, dessa maneira, deverão depois ser 

cumpridas na fase de execução do contrato139. 

 

Assim, na referida fase pré-contratual é o momento de tomada de decisão pelo 

consumidor, e o momento de dar-se a oportunidade a ele de conhecer o conteúdo do próprio 

                                                           
137 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 55. São Paulo: RT, 2005, p. 123. 
138 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 55. São Paulo: RT, 2005, p. 124. 
139 MARQUES, Claudia Lima. Boa-fé nos serviços bancários, financeiros, de crédito e securitários e do Código 

de Defesa do Consumidor: Informação, Cooperação e Renegociação? Revista de Direito do Consumidor. 

Volume 43. São Paulo: RT, 2002, p. 218.  
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contrato e entender qual é a sua extensão. É responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços a dar a publicidade e informação adequada aos consumidores. 

Essa inversão de papéis, é imposição pelo Código de Defesa do Consumidor ao 

fornecedor do dever de informar sobre o produto ou serviço que oferece suas características, 

seus riscos, sua qualidade e sobre o contrato que vinculará o consumidor.  

Dessa maneira, ficou estabelecido um novo patamar de conduta de respeito no 

mercado, não se admite mais sequer o dolus bonus do vendedor, do atendente, do representante 

autônomo dos fornecedores diante do dever legal. Esse dever legal de atuação conforme à boa-

fé sempre que o fornecedor realiza ato negocial visando atrair consumidores como clientes e 

criando expectativas legítimas140. 

Esse princípio significa que a informação deve ser clara e correta sobre o produto ou 

o serviço, sobre o contrato que será firmado, significando lealdade e respeito nas relações entre 

fornecedores e consumidores, ainda que na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos 

contratos de consumo141. 

Claudia Lima Marques apresenta, segundo a análise da doutrina estrangeira, mais 

origens dos deveres de informação: 

 

Interessante repetir que a doutrina estrangeira visualiza dois tipos de deveres 

de informação, o primeiro denominado dever de "conselho" ou 

aconselhamento, e o segundo dever de esclarecimento simples. O dever de 

esclarecimento (Aufklarungspflicht, em alemão) obriga o fornecedor do 

serviço informar sobre a forma de utilização e a qualidade dos serviços. Em 

resumo, hoje o contrato é informação, daí a importância de sua interpretação 

sempre em favor do contratante mais fraco e das expectativas legítimas nele 

criadas por aquele tipo de contrato. Nesse momento, o elaborador do contrato 

e aquele que o utiliza no mercado de consumo, o fornecedor, devem ter em 

conta o seu dever próprio de informar, que inclui o dever de redação clara e 

com destaque, além do dever de considerar a condição leiga do outro, evitando 

dubiedades na redação contratual142. 

 

 Assim, o homo medius deve entender as obrigações que está assumindo, devendo a 

informação ser clara, objetiva, verdadeira, cognoscível, permite que o consumidor instrua seu 

processo de decisão de compra do produto ou do serviço de forma consciente, diminuindo os 

riscos de danos de frustações de expectativas. 

                                                           
140 MARQUES, Claudia Lima. Boa-fé nos serviços bancários, financeiros, de crédito e securitários e do Código 

de Defesa do Consumidor: Informação, Cooperação e Renegociação? Revista de Direito do Consumidor vol. 

43. São Paulo: RT, 2002, p. 220. 
141 ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. 4ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 139. 
142 MARQUES, Claudia Lima. Boa-fé nos serviços bancários, financeiros, de crédito e securitários e do Código 

de Defesa do Consumidor: Informação, Cooperação e Renegociação? Revista de Direito do Consumidor vol. 

43. São Paulo: RT, 2002, p. 221. 



56 

 

 
 

O dever de informar foi imposto ao fornecedor e ao aplicador da lei deve interpretar 

toda a relação contratual como, publicidade, promessas, pré-contratos, prospectos, contratos, 

adendos, dentre outros, sempre sem favor do consumidor, conforme prescrito no artigo 47, para 

só após definir se houve abuso ou não. 

Com base a estas informações complicadas de serem entendidas pelo consumidor o 

STJ já se manifestou:  

 

As instituições financeiras jamais se preocupam em apresentar os cálculos de 

forma inteligível para os seus clientes. São siglas e mais siglas que consomem 

a atenção até mesmo daquelas pessoas mais habituadas ao trato financeiro, 

que, frequentemente, não conseguem entender o conteúdo das demonstrações. 

É um desafio permanente ao homem médio decifrar os extratos bancários143. 

 

É direito do consumidor receber a informação correta e clara (art. 6º, III do CDC), 

devendo o fornecedor cumprir (art. 1º do CDC) não é possível no ordenamento consumerista a 

possibilidade do silêncio do consumidor ser considerado como aceitação tácita, alegação está 

muito comum pelas instituições financeiras quando são interpeladas judicialmente sobre 

cláusula contratuais consideradas abusivas. 

De acordo com o inciso IV do artigo 6º, as informações devem ser de fácil 

compreensão, principalmente aquelas em sentido comum que assegurem ao consumidor um 

conhecimento pleno do seu conteúdo, abrangendo todos os dados144. 

 

2.4.5 Harmonia 

 

O princípio da harmonização previsto no artigo 4º, III do Código de Defesa do 

Consumidor, apresenta a necessidade de respeitar, praticar e incentivar a harmonização das 

relações de consumo entre consumidores e fornecedores para que haja um equilíbrio entre as 

partes145. 

                                                           
143 REsp 234.284-SP, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, trecho citado na Revista Trimestral de Direito Civil 

2/297, abr.-jun. 2000. Ementa: "Execução de cédula de crédito comercial. Demonstrativo de débito... 2. É de 

comum sabença que as instituições financeiras apresentam extratos indecifráveis pelo homem médio, gerando, 

até mesmo, dificuldades para aqueles que habituados estão ao sistema..." (REsp 234.284-SP, Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, j. 02.05.2000, DJ 26.06.2000, p. 164). 
144 BESSA, Leonardo Roscoe. Cadastro positivo: comentários à Lei 12.414, de 9 de junho de 2011. São 

Paulo: RT, 2011, p. 92. 
145 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito material. São 

Paulo: Saraiva, 2000, p. 105. 
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É pilar da legislação consumerista princípios que buscam a preservação e harmonia 

das relações, sempre buscando o atendimento das necessidades dos consumidores, como saúde, 

segurança, qualidade de vida e dignidade da pessoa humana. 

 

2.4.6 Equilíbrio 

 

Deve haver equilíbrio entre direitos e deveres dos contratantes, como objetivo de alcançar a 

justiça contratual. Por essa razão são proibidas as cláusulas abusivas, que poderiam proporcionar 

vantagens unilaterais ou exageradas para o fornecedor146. 

A busca de equilíbrio nas relações de consumo é necessária, uma vez que o consumidor se 

apresenta como parte vulnerável da relação. A regra geral estabelecida no artigo 4º, I do Código de 

Defesa do Consumidor, busca exercitar o princípio da isonomia através de alguns mecanismos dispostos 

ao longo da legislação específica, como por exemplo: a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), 

interpretação de cláusula contratual de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), responsabilidade 

objetiva, pela qual a reparação de danos ao consumidor independe da apuração de culpa (art. 12)147.  

Não se trata de equilíbrio das posições econômicas, mas de equilíbrio das posições contratuais, 

o que significa, evitar que a predisposição unilateral das cláusulas contratuais degenere em abuso148. 

Esse princípio está diretamente atrelado a possibilidade de modificação das cláusulas e a 

revisão dos contratos por onerosidade excessiva superveniente (art. 6º, VI). Destaca-se que as cláusulas 

contratuais sempre são interpretadas em favor do consumidor, uma vez que em razão dos contratos 

serem de adesão, quem redigiu foi o fornecedor149. 

 

2.4.7 Vulnerabilidade 

 

O consumidor em sua acepção ampla, é aquele que se utiliza do fornecimento de 

produtos ou da prestação de serviços. Fica evidenciado que a situação do consumidor é a de 

submissão ao poder dos fornecedores, uma vez que a sua escolha de bens de consumo não 

poderá exceder aquilo que é oferecido no mercado. O consumidor depende dos empresários, 

fornecedores pessoas físicas ou entes despersonalizados para a manifestação de sua vontade, 

tornando-o imprescindivelmente a parte mais frágil da relação de consumo150. 

                                                           
146 ALMEIDA, João Batista. Manual de direito do consumidor. 4ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 140. 
147 VAL, Olga Maria. Política nacional das relações de consumo. Revista de direito do consumidor vol. 11. 
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148 JÚNIOR, Alberto do Amaral. A Boa-fé e o controle das cláusulas contratuais abusivas nas relações de 
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149 ALMEIDA, João Batista. Manual de direito do consumidor. 4ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 140. 
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O inciso I do artigo 4º reconhece: o consumidor é vulnerável. É uma primeira medida 

de realização da isonomia garantida na Constituição, vindo a significar que o consumidor é a 

parte mais fraca da relação jurídica de consumo. Essa fraqueza/fragilidade é real, concreta e 

decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho econômico151. 

O primeiro está ligado aos meios de produção, cujo conhecimento é monopólio do 

fornecedor. E quando se fala em meios de produção, não se está apenas referindo aos aspectos 

técnicos e administrativos para a fabricação de produtos e prestação de serviços que o 

fornecedor detém, mas também ao elemento fundamental da decisão, ou seja, é o fornecedor 

que escolhe o que, quando e de que maneira produzir, de sorte que o consumidor está à mercê 

daquilo que é produzido152. 

Segundo prescreve Antonio Carlos Efing: 

 

A vulnerabilidade se configura pelo simples fato do cidadão se encontrar na 

situação de consumidor, independente de grau cultural, econômico, político, 

jurídico etc., sendo “traço universal de todos os consumidores, ricos ou 

pobres, educadores ou ignorantes, crédulos ou espertos. [...] A vulnerabilidade 

do consumidor justifica a existência do Código” 153. 

 

A sucinta análise caracteriza a importância conferida a este princípio, uma vez que, 

apresentando-se o consumidor, predisposição a ser a parte vulnerável, em se tratando do 

fornecimento de crédito ao consumo, as financeiras fazem a farra nos empréstimos com juros 

altos e, em nome do pact sunt servanda, aparece um contrato assinado pelo consumidor, fato 

este que o judiciário ortodoxo se apega para negar as revisões de contrato. 

 

2.4.8 Intervenção do Estado 

 

A intervenção do Estado na defesa do consumidor é apresentada por Cristiano Heineck 

Schmitt, ocorrendo em razão da transição do Estado Liberal para o Estado Social e Democrático 

de Direito onde promoveu-se a conscientização, segundo o qual os direitos fundamentais 

deveriam operar para além de direitos subjetivos de defesa contra o Estado, pois várias 

agressões advinham não mais desse ente, mas sim de sujeitos de entidades privadas154. 
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O microssistema do Código de Defesa do Consumidor é lei de natureza 

principiológica, não é nem lei geral e nem lei especial. Estabelece os fundamentos sobre os 

quais se erige a relação jurídica de consumo, de modo que qualquer relação entre consumidor 

e fornecedor deve submeter-se à principiologia do Código Consumerista. Dessa maneira as leis 

especiais setorizadas, como por exemplo seguros, bancos, transportes, serviços, alimentos, 

entre outras, devem disciplinar suas respectivas matérias em consonância e obediência aos 

princípios fundamentais dispostos no Código de Defesa do Consumidor.155 

A intervenção do Estado é necessária através de leis que regulem as relações de 

consumo e possam serem exteriorizadas através das políticas públicas de proteção ao 

consumidor. 

Não seria admissível por exemplo, que o setor de transportes fizesse aprovar lei que 

regulasse a indenização por acidente ou por vício do serviço, fundada em critério subjetivo 

(dolo ou culpa), por isso contraria o princípio da responsabilidade objetiva, disposto no artigo 

6º, VI do Código de Defesa do Consumidor156. 

Uma outra situação plausível, seria o interesse das instituições financeiras em 

manterem a disciplina relacionada a taxa de juros no Brasil atrelada a necessidade de legislação 

especial, negando vigência da Constituição Federal. O consumidor continua no prejuízo, uma 

vez que o legislador constitucional de 1988 demonstrando a preocupação estatal com a referida 

matéria, inseriu o conteúdo pertinente. Depois de 27 anos de vigência da Constituição, ainda 

não foi possível pacificar a questão da limitação das taxas de juros no país, sob o argumento de 

que falta legislação infraconstitucional para regular a matéria. 

 

2.4.9 Proteção contra publicidade enganosa e abusiva 

 

A publicidade no Brasil não tinha previsão em lei até o surgimento do Código de 

Defesa do Consumidor que passou a regular e sistematizou do ponto de vista jurídico. A 

legislação consumerista apresentou mudanças relevantes em relação a publicidade enganosa e 

abusiva, que constitui modalidade de informação antecedente ao contrato, momento em que se 

concretiza a relação de consumo157. 

                                                           
155 NERY JUNIOR, Nelson. A defesa do consumidor no Brasil. Revista de Direito do Consumidor vol. 18. São 

Paulo: RT, 2004, p. 220. 
156 NERY JUNIOR, Nelson. A defesa do consumidor no Brasil. Revista de Direito do Consumidor vol. 18. São 

Paulo: RT, 2004, p. 223. 
157 NERY JUNIOR, Nelson. O regime da publicidade enganosa no código de defesa do consumidor. Revista de 

Direito do Consumidor vol. 15. São Paulo: RT, 1995, p. 210. 
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Os anos de 1900 a 1915 costumeiramente são chamados de “época dourada da 

publicidade” quando nos tribunais norte-americanos começam a chegar os primeiros casos de 

publicidade enganosa. No Brasil, ainda que com décadas de atraso, a publicidade enganosa e 

abusiva também foi reprimida como proteção aos direitos dos consumidores158. 

Da maneira em que a publicidade é revestida de precisão, adquire o papel da oferta, 

tendo em vista sua natureza jurídica de negócio jurídico unilateral, ou seja, vincula o 

fornecedor, pois exalta as características do bem apresentado e suas vantagens oriundas de sua 

aquisição. 

O CONAR (Conselho de Auto-regulamentação Publicitária) poderia eticamente tentar 

retirar de circulação a publicidade enganosa ou abusiva, mas não possuía poderes para tanto, 

uma vez que os veículos e os anunciantes não tinham e não tem o dever legal de acatar a decisão 

do CONAR159. 

O sistema de publicidade no Código de Defesa do Consumidor é formado por alguns 

princípios básicos: princípio da identificação da mensagem publicitária (art. 36); princípio da 

vinculação contratual da publicidade (art. 30); princípio da veracidade (art.  37, §1º); princípio 

da não abusividade da publicidade (art. 37, §2º); princípio do ônus da prova a cargo do 

fornecedor (art. 38); princípio da correção do desvio publicitário (art. 56, XII). Podem ocorrer 

danos morais e patrimoniais derivados da publicidade enganosa ou abusiva160.  

O artigo 6.º, VI contém o princípio geral de que os danos devem ser ressarcidos em 

sua integralidade, ao qual se alinha aquele outro princípio da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, que é a regra do sistema do Código, a responsabilidade subjetiva pessoal dos 

profissionais liberais a exceção (art. 14, §4º)161. 

A questão da publicidade enganosa ou abusiva no Código de Defesa do Consumidor 

submetida ao tema de proteção do consumidor superendividado, deve ser analisada sob o ponto 

de vista do crédito. No momento em que a propaganda oferece crédito ao consumidor que está 

negativado, cria uma falsa ideia de que esta instituição pode resolver os problemas financeiros 

desse consumidor. 
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p. 136. 
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160 NERY JUNIOR, Nelson. O regime da publicidade enganosa no código de defesa do consumidor. Revista de 
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A instituição que apresenta esta prática, está contribuindo para o fenômeno jurídico 

chamado superendividamento de consumidores, uma vez que o sintoma: consumidor 

negativado, é um indicativo de que este indivíduo não foi pontual no pagamento de seus 

compromissos financeiros. 

Porém não se pode apresentar análise superficial diante desse problema social, uma 

vez que o consumidor negativado, na maioria das vezes está afetado pelo fenômeno do 

superendividamento e a publicidade enganosa, induz contratação de novos empréstimos com 

taxa de juros acima da média do mercado, ou seja, este tipo de publicidade conduz ao 

superendividamento e deveria ser coibido pelas autoridades responsáveis. 

O consumidor brasileiro é comedido da doença social do consumismo e, agregada as 

companhas publicitárias que buscam a venda desmedida do crédito, cada vez mais incentivam 

o superendividamento. 

Clarissa Costa de Lima apresenta a situação da propaganda abusiva dirigida as 

crianças, criando desejos artificiais que não correspondem as necessidades reais, analisando o  

parecer do Comitê Econômico e Social Europeu sobre a publicidade destinada aos jovens e 

crianças, de 18 de setembro de 2012, registra 54% dos adolescentes se sentem pressionados a 

comprar produtos só porque os seus amigos têm e acabam influenciando as decisões de compra 

dos pais, especialmente aqueles de baixos recursos que acabam penalizados pela publicidade162. 

O Estado deve proibir a veiculação de propagandas enganosas e abusivas que possam 

fomentar ainda mais o fenômeno social denominado superendividamento de consumidores. 

 

2.4.10 O princípio de boa-fé 

 

São muito frequentes as referências ao abuso do direito nas questões envolvendo 

relações de consumo, especialmente em matéria contratual e no tocante às práticas 

comerciais, fato que se justifica pela assimilação da teoria pelo Código de Defesa do 

Consumidor, no qual se positivou o princípio da boa-fé. 

De acordo com a noção legal de abuso introduzida pelo Código Civil de 2002, o 

exercício de cada direito deve respeitar seu espírito próprio, buscando assim a realização do 
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ideal de justiça além da letra da lei. O critério do abuso não está apenas na intenção de causar 

danos, mas no desvio do direito de sua finalidade ou função social163. 

O ordenamento jurídico constitui o conjunto de regras sociais obrigatórias, chamado 

de direito subjetivo e não poderia ter diferente natureza e finalidade, assumindo caráter social 

tanto na origem como na missão que se destina a desempenhar. O ato abusivo consiste na 

atuação contra a sociedade. A teoria do abuso do direito, interligada a boa-fé, impõe limites 

éticos ao exercício dos direitos subjetivos e de outras prerrogativas individuais. Tais limites 

serão estabelecidos tendo como parâmetros tanto o princípio da boa-fé objetiva, como os bons 

costumes e a função social e econômica dos direitos164. 

O princípio da boa-fé estampado no artigo 4º da Lei Consumerista tem como função 

viabilizar os ditames Constitucionais da ordem econômica, compatibilizando os interesses 

aparentemente contraditórios, como a proteção do consumidor e o desenvolvimento econômico 

e tecnológico. Dessa maneira, a boa-fé não serve somente para a defesa do débil, mas sim como 

fundamento para orientar a interpretação garantidora da ordem econômica165. 

A Lei Consumerista incorpora a chamada boa-fé objetiva, diversa da subjetiva. Esta 

diz respeito à ignorância de uma pessoa acerca de um fato modificador, impeditivo ou violador 

de seu direito, ou seja, é a falsa crença acerca de uma situação pela qual o detentor do direito 

acredita em sua legitimidade, porque desconhece a verdadeira situação. 

Segundo Luiz Antonio Rizzato Nunes: 

 

[...] a boa-fé objetiva pode ser definida como uma regra de conduta, isto é, o 

dever das partes de agir conforme certos parâmetros de honestidade e lealdade 

a fim de se estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo. Não o equilíbrio 

econômico, mas o equilíbrio das posições contratuais, uma vez que, dentro do 

complexo de direitos e deveres das partes, em matéria de consumo, como 

regra, há um desiquilíbrio de forças. Todavia para se chegar a um equilíbrio 

real, somente com a análise global do contrato, de uma cláusula em relação às 

demais, pois o que pode ser abusivo ou exagerado para um não será para o 

outro166. 
  

Complementa Cristiano Heineck Schmitt, que a boa-fé uma fonte de constituição de 

deveres independente da vontade das partes, o conteúdo da relação obrigacional não se medirá 

                                                           
163 ALMEIDA. João Batista de. Manual de direito do consumidor. 4ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 139. 
164 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 
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166 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito material. São 

Paulo: Saraiva, 2000, p. 108. 
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mais por esta, mas sim pelas circunstâncias referentes ao caso concreto. O acordo de vontades 

continua fonte de direitos e obrigações, porém essa prerrogativa é assumida também pela boa-

fé, de forma que tanto esta como a vontade servirá para interpretação das cláusulas 

conveniadas167. 

Dessa maneira a boa-fé objetiva funciona como um modelo que não depende de forma 

alguma da verificação de má-fé subjetiva do fornecedor ou mesmo do consumidor. Quando se 

fala em boa-fé objetiva, pensa-se em comportamento fiel, leal, na atuação de cada uma das 

partes contratantes a fim de garantir respeito à outra.  

Exemplifica Heloisa Carpena a atitude temerária dos fornecedores de crédito, agindo 

com má-fé: 

 

O financiamento concedido de forma temerária, tendo sido celebrado o pacto 

com consentimento irrefletido, sem contemplação por parte do fornecedor das 

reais condições daquele que pretende receber o crédito, praticamente 

induzindo a inadimplência, sem dúvida nenhuma viola o princípio da 

dignidade da pessoa humana. A proteção das legítimas expectativas 

dos consumidores, a garantia de cumprimento do que ele espera obter de uma 

dada relação contratual, nada mais é do que a projeção do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana no âmbito obrigacional168. 

 

A boa-fé será a base de interpretação das relações obrigacionais com consumidores, 

em termos de Código de Defesa do Consumidor em decorrência da positivação de deveres 

advindos dela, a fonte não será o princípio, mas sim a lei169. 

Pode-se afirmar que esse princípio visa garantir a ação sem abuso, sem obstrução, sem 

causar lesão a ninguém, cooperando sempre para garantir o fim esperado no contrato, realizando 

os interesses das partes170. 

 

2.5 A INFLUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NAS 

RELAÇÕES CONTRATUAIS E CONSUMO 

 

Com a edição do Código de Defesa do Consumidor todas as questões que dizem 

respeito as relações de consumo receberam tratamento inovador. Apresenta-se neste ponto a 

                                                           
167 SCHMITT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2006, p. 89. 
168 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 
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ordem inovadora ao que se refere as cláusulas constitucionais que motivaram as relações 

contratuais de consumo sob o prisma do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

 

2.5.1 Aspectos relevantes dos contratos na relação de consumo 

 

As normas no Código de Defesa do Consumidor de interesse social afetam de modo 

direto e positivo todos os membros da sociedade consumidora protegendo-os e ao mesmo tempo 

defendendo-os contra produto ou serviço que lhes causem danos.  

Neste ponto ensina Antonio Carlos Efing que o Código de Defesa do Consumidor veio 

para regulamentar a relação de consumo, criando mecanismos para que se torne equilibrada, 

evitando a prevalência de um em detrimento do outro sujeito da relação de consumo171. 

O Código de Defesa do Consumidor surgiu como forma de proteção à parte 

hipossuficiente nas relações contratuais, geralmente de adesão. A forma que a modificação na 

concepção tradicional de contrato foi consequência do aumento do processo legislativo sobre a 

matéria contratual, da chegada de novas tecnologias a cargo dos contratos que, devido a 

globalização causaram uma enorme e profunda alteração, surgindo os contratos de adesão. 

Tais cláusulas não resultam de acordo das partes, mas de imposição de uma delas. O 

desiquilíbrio nas relações contratuais trouxe como consequência abusos e lesões patrimoniais 

de toda ordem aos consumidores, que não encontravam resposta adequada no sistema até então 

vigente, mormente em razão da aplicação rigorosa do pact sunt servanda, da falta de tratamento 

legislativo acerca da modificação e da revisão de cláusulas contratuais desproporcionais ou 

excessivamente onerosas, da falta de tipificação e sancionamento das cláusulas chamadas 

abusivas, entre outros motivos172. 

Atualmente a sociedade, a empresa e até mesmo o Estado, em razão de sua posição 

econômica e por suas práticas de produção ou de fornecimento de bens ou serviços, encontram-

se na urgência de resguardar uma série de contrato de mercado, como exemplo o contrato de 

seguro de vida, de venda e compra de automóvel, de financiamento de bens de consumo, ou 

seja, de uma infinita série de contratante. 
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Em uma primeira análise a esse quadro a doutrina e a jurisprudência dispuseram-se a 

engendrar mecanismos de proteção contratual ao consumidor, tendo como objeto evitar a 

inclusão ou a validade das cláusulas abusivas, ou pelo menos tentar minimizar os seus efeitos. 

No entanto, pondera Bittar: 

 

 Foi somente com a constatação de desiquilíbrio contratual – ditado pela 

formação deficiente da vontade do consumidor face à pressão das 

necessidades – nos negócios de consumo e da edificação de sistema próprio 

para sua regência, com proibições e exigências próprias, que se pode chegar a 

um regime eficaz de defesa do consumidor173. 

 

No Brasil esse sistema próprio veio com a vigência o Código de Defesa do 

Consumidor, por meio do qual foi outorgado amplo aspecto de proteção na área contratual, 

coibindo costumeiros abusos e criando mecanismos de prevenção e repressão contra fraudes. 

Em atenção à insuficiência apontada, o Código de Defesa do Consumidor atacou os 

pontos vulneráveis apontados nesta área, vindo a alcançar êxito em conceber um sistema 

protetivo que vem se mostrando ser uma das mais eficazes.  

Dentre as normas a serem destacadas, atenta-se para a atenuação do princípio da força 

obrigatória do contrato, pact sunt servanda, e a consequente adoção da teoria a quebra da base 

do negócio, ao permitir a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações 

desproporcionais e a revisão das prestações excessivamente onerosas em razão de fatos 

supervenientes, mediante o acolhimento, na via legislativa, da cláusula rebus sic stantibus. A 

prática do dirigismo contratual para regulamentar condutas e sancionar cláusulas abusivas174.  

A vinculação imediata do fornecedor, a exigência do prévio conhecimento do conteúdo 

do contrato e o período de reflexão em benefício do consumidor (art. 46 e 49), bem como a 

instituição da garantia legal (art. 24) e a regulamentação da garantia contratual (art. 50, § único) 

também fazem parte das medidas protetivas adotada pela nova legislação consumerista. 

Destaca-se o estabelecimento do controle concreto de cláusula prejudicial ao consumidor (art. 

51, § 4º) e o acolhimento da interpretação favorável ao consumidor (art. 47) como posições 

legislativas protetivas ao consumidor175. 

A intenção do Código de Defesa do Consumidor é trazer o equilíbrio nas relações 

contratuais, impondo a boa-fé objetiva, a transparência e a honestidade de comportamento como 
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princípios essenciais que orientam essa relação e certificam as condições mínimas para a 

formação de um contrato justo e equilibrado. Sem essas expectativas o contrato seria injusto e 

incompatível com um dos fundamentos da Constituição Federal: o respeito da dignidade da 

pessoa humana. 

 

2.5.2 O contrato de consumo como ponto de encontro de direitos fundamentais 

 

Seguindo a trajetória da evolução das relações de consumo e consequente 

transformação legislativa, tem-se hoje no direito contratual a formulação de cláusulas gerais 

que segundo Antonio Carlos Efing, pode ser entendida como formulação de uma hipótese geral 

que, em termos de grande generalidade abrange e submete a tratamento jurídico todo um 

domínio de casos176. 

A grande vantagem da cláusula geral sobre o casuísmo está em tornar possível regular 

um vasto número de situações que talvez sequer pudessem ser previstas ao tempo da edição da 

lei respectiva, enquanto a técnica casuística enseja o risco de uma regulamentação fragmentada 

e provisória sobre a matéria abrangida177. 

A doutrina brasileira estabelece nos artigos 1º, III e IV e 3 º da Constituição que a 

dignidade da pessoa humana e o respeito aos valores social do trabalho e a livre iniciativa e a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária tem como fundamento orientar o processo 

de elaboração do contrato, com fulcro no instrumento contratual que foi introduzido no 

ordenamento jurídico para atender os anseios da sociedade178. 

Os contratos constituem atualmente a forma mais concreta de efetivação dos negócios 

jurídicos celebrados entre fornecedores e consumidores. São o meio adequado para a 

manifestação do acordo de vontade e, uma vez celebrados, produzem os efeitos jurídicos que 

vinculam as partes contratantes ao seu comprimento179. 

Os contratos de consumo em face dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana se tornaram um ponto de referência de direitos individuais Constitucionais, que a 

Constituição de 1988 nomeou os consumidores como agentes econômicos mais vulneráveis e 
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fracos perante os fornecedores. Os consumidores devem ser tutelados pelo Estado, conforme 

previsão constitucional no artigo 5º XXXII, quando estabeleceu ao legislador que esta tutela do 

sujeito repercutisse na formação de um Código de Defesa do Consumidor, bem como que 

apresentasse tais direitos como fundamentais a dignidade da pessoa humana180. 

Claudia Lima Marques apresenta a seguinte definição para o contrato de consumo: 

 

O contrato é o instrumento de circulação das riquezas da sociedade, mas hoje 

é também instrumento de proteção dos direitos fundamentais do consumidor, 

realização dos paradigmas de qualidade, de segurança, de adequação dos 

serviços e produtos no mercado brasileiro. Estes paradigmas concretizam não 

só a nova ordem econômica constitucional (art. 170, V, da Constituição 

Federal), mas também os mandamentos constitucionais de igualdade entre os 

desiguais (art. 5º da Constituição Federal), de liberdade material das pessoas 

físicas e jurídicas (art. 5º cumulado com art. 170, V, da Constituição Federal) 

e, em especial, da dignidade deste sujeito como pessoa humana (art. 1º, III, 

cumulado com art. 5º, XXXII, da Constituição Federal) 181. 

 

Constata-se a preocupação do legislador Constitucional em coibir abusos, evitar a 

onerosidade excessiva do consumidor e a efetivação de direitos e garantias fundamentais. 

Atribuir plena eficácia às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor 

significa conferir sua total aplicação, representa possibilitar ao consumidor a garantia e sua 

proteção e defesa, bem como estabelecer ao fornecedor parâmetros para sua conduta dentro 

deste regulamento, buscando o equilíbrio nas relações de consumo182. 

Os contratos envolvendo direitos dos consumidores são comuns aos cidadãos, 

especialmente os que envolvem o fornecimento de crédito consignados, empréstimos em conta 

corrente dentre outros e por essa razão, o princípio Constitucional é desfavorável à disposições 

contratuais desiguais. 

O sistema Constitucional deve intervir nas relações dos consumidores para assegurar 

a igualdade entre os contratantes, tendo em vista que o contrato deve ser como ponto de 

encontro de direitos fundamentais através da proteção do consumidor e da garantia dos seus 

direitos de igualdade e liberdade. 
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2.5.3 A nova realidade contratual na relação de consumo 

 

Ao direito coube a tarefa de procurar o reequilíbrio da relação contratual, a chamada 

justiça ou equidade do contrato criando uma concepção mais social ao direito contratual, 

voltado menos para a vontade do indivíduo e mais para os reflexos e expectativas que estes 

contratos de consumo criam na sociedade atual. 

No Brasil, a intervenção estatal nas relações de consumo ocorreu especialmente 

através da imposição do Código de Defesa do Consumidor, por meio de normas imperativas. 

Estas normas são cogentes (art. 1º) e em matéria contratual, limitam o espaço antes reservado 

para a autonomia da vontade, impondo deveres aos elaboradores dos contratos e criando novos 

direitos para os consumidores e tutelando determinadas expectativas dos contratantes, 

depositadas na confiança do vínculo contratual183. 

Atualmente denomina-se contrato de consumo a todas aquelas relações contratuais 

ligando um consumidor a um profissional, fornecedor de bens ou serviços. Essa terminologia 

tem como mérito englobar a todos os contratos civis e mesmo mercantis, nos quais, por estar 

presente um dos polos da relação um consumidor, existe um provável desiquilíbrio entre os 

contratantes. Este desiquilíbrio teria reflexos no conteúdo do contrato, daí nascendo a 

necessidade de o direito regular essas relações contratuais de maneira a assegurar o justo 

equilíbrio dos direitos e obrigações das partes184. 

O incremento da vida contratual, massificação dos contratos, que passaram a ser pré-

elaborados unilateralmente pelas empresas e pelo Estado, a concentração de capitais e a força 

econômica da sociedade de consumo, levaram a um desiquilíbrio marcante nas relações 

contratuais entre consumidores e fornecedores, exigindo uma ação protetora do Estado para 

com os parceiros contratuais hipossuficientes. 

A proteção legal do consumidor quando da formação dos contratos concentra-se na 

declaração de vontade deste, instituindo o Código de Defesa do Consumidor o princípio básico 

da transparência nas relações de consumo. Diante de várias transformações que passou o 

contrato até os dias atuais, o Código de Defesa do Consumidor evidencia o mais novo e 

abrangente grupo de normas cogentes, editado com o fim de instruir a relações contratuais entre 

fornecedor e consumidor185.  

                                                           
183 MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: RT, 2012, 

p. 148. 
184 MARQUES, Claudia Lima. Novas regras sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais. Revista 

de Direito do Consumidor vol. 01. São Paulo: RT, 1992, p. 34. 
185 MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São Paulo: RT, 2012,  
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Acredita-se que nova realidade contratual de consumo, de proteção a interesses 

econômicos do consumidor, vem a ser do controle de cláusulas abusivas, da busca de um novo 

equilíbrio contratual, englobando a função social do contrato e a boa-fé objetiva como 

princípios norteadores das relações contratuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DE CRÉDITO NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO 
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O período pós-Segunda Guerra Mundial foi marcado por um grande desenvolvimento 

industrial, com extraordinário aumento da produção e do comércio. Com base nesse 

crescimento surgiu a chamada “sociedade de massa”, que serviu como palco para o 

desenvolvimento de mecanismos para tutelar o consumidor, com o intuito de compensar a 

inferioridade econômica e técnica frente aos fornecedores.  

O Direito do Consumidor despontou como elemento de transformação do Direito 

tradicional, para suprir as necessidades sociais geradas pela realidade econômica do mercado 

massificado. 

No ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição de 1988, a defesa do 

consumidor adquiriu status de direito e garantia fundamental, conforme seu artigo 5º, XXXII, 

bem como foi insculpida entre os princípios conformadores da ordem econômica nacional, nos 

termos do artigo 170, V186.  

O legislador Constitucional impôs um verdadeiro dever de legislar ao Congresso 

Nacional, determinando, no artigo 48 do ADCT, a elaboração do Código de Defesa do 

Consumidor que teve vigência em 11 de setembro de 1990 sob o n.º da Lei. 8.078, intitulada: 

“dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”187. 

É importante ser destacado que o referido sistema não importa na existência de um 

“microssistema fragmentado”, na pertinente lição do professor Gustavo Tepedino, em suas 

palavras indica: “a força do Código não se reduz às suas próprias normas, localizando-se, 

sobretudo, na ordem constitucional o que fundamenta e o assegura” 188. 

O intuito preventivo da Lei está no fundado reconhecimento da desigualdade entre 

consumidor e fornecedor nas relações de consumo, é correto afirmar que o Código de Defesa 

do Consumidor é expressão do princípio da isonomia material, pois trata desigualmente os 

sujeitos da relação de consumo na medida em que se diferenciam189. 

Assim a Lei n.º 8.078/90 está em plena sintonia com os valores constitucionalmente 

tutelados. Evidencia-se por meio da intenção do legislador infraconstitucional de buscar 

integral proteção ao consumidor, parte vulnerável da relação de consumo, bem como a 

                                                           
186 EFFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 27. 
187 EFFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 30. 
188 TEPEDINO, Gustavo. Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Complexidade do Ordenamento. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 56. São Paulo: RT, 2005, p. 21. 
189 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Revista de 

direito do consumidor vol. 66. São Paulo: RT, 1991, p. 48-53. 
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harmonização dos interesses dos seus integrantes, com base na boa-fé objetiva e no equilíbrio 

entre consumidores e fornecedores, como dispõe o seu artigo 4º190. 

Alguns doutrinadores sustentam ser um assento Constitucional (art. 4º do CDC) 

relacionado ao disposto no artigo 5º, XIV da CF/88, que assegura “a todos o acesso à 

informação”. A concretização dessa garantia se encontra no próprio Código de Defesa do 

Consumidor que foi pródigo ao estabelecer tais deveres, os quais ramificam para todos os seus 

capítulos191. 

A simplificação do contrato de consumo, quase sempre padronizado ou de adesão, 

aliada às técnicas de comunicação de massa, aumentaram demasiadamente os riscos a que estão 

expostos os consumidores, tornando impulsivo e sem qualquer reflexão a decisão, via de regra 

aumentando a litigiosidade das relações. Assim a lei cuidou em especial da informação, 

procurando criar condições que permitam ao consumidor exercer seu direito de escolha 

livremente. 

O fornecedor somente se desincumbe de forma satisfatória do dever de informar 

quando os dados necessários à tomada de decisão pelo consumidor por ele são conhecidos. Não 

basta dar a conhecer, disponibilizar, é preciso que o consumidor efetivamente compreenda o 

que é informado. Este é o sentido da regra do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, 

que impõe o dever de informar de forma clara, destacando-se ainda o disposto no artigo 46, 

segundo o qual são ineficazes as cláusulas, ou mesmo todo o contrato, redigidas “de modo a 

dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”192. Em outras palavras, se a informação não 

é cognoscível, não obriga o consumidor. 

No momento pré-contratual, a Lei Consumerista permite a imposição de especiais 

deveres de informação ao fornecedor de crédito, que a doutrina vem denominando de 

aconselhamento193, cuja inobservância acarreta a invalidade da disposição, por aplicação do 

artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. 

                                                           
190 “Art. 4º - A Política Nacional de Relações e Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

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

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [...] III – 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios 

nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]” 
191 EFFING, Antonio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª ed. 4ª tir. Curitiba: Juruá, 

2008, p. 32. 
192 CARPENA, Heloísa. Uma Lei para os Consumidores Superendividados. Revista de Direito do Consumidor 

vol. 61. São Paulo: RT, 2007, p. 80. 
193 COSTA, Geraldo de Faria Martins da. O direito do Consumidor Endividado e a Técnica do Prazo e Reflexão. 

Revista do Consumidor vol. 43. São Paulo: RT, 2002, p. 265. 
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A Lei classifica como enganosa a propaganda que “seja capaz de induzir em erro o 

consumidor” a respeito das condições da contratação (art. 37, §1º). Todavia, quanto a 

publicidade abusiva, a Lei referiu-se apenas àquela que explora a “deficiência de julgamento 

da criança” não contemplando de forma expressa a situação dos idosos194. 

Na fase de execução do contrato, a Lei brasileira oferece a possibilidade de controle 

do conteúdo das cláusulas, tornando nulas de pleno direito aquelas que violem o princípio da 

boa-fé objetiva, que preside a contratação para o consumo. Assim, com esteio no artigo 51 do 

CDC, o julgador pode declarar a nulidade de uma cláusula que preveja a cobrança de tarifas 

indevidas por exemplo.  

Destaca-se os artigos 52 e 53 da Lei do Consumidor uma vez que também cuidaram 

de aspectos contratuais como limitação a multa moratória, garantia da liquidação antecipada do 

débito e, na compra e venda de imóveis, proibição de perda total das prestações pagas no caso 

de inadimplemento. No caso de haver necessidade de revisão contratual para reequilibrar o 

contrato, está disposto no artigo 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor195. 

A questão neste ponto do trabalho é entender o que é a contextualização do fenômeno 

do endividamento a fim de possibilitar a compreensão de suas causas e resultados para possível 

caracterização de seus tipos.  

 

3.1 NATUREZA JURÍDICA DO SUPERENDIVIDAMENTO 

 

O estudo do superendividamento ainda é uma ciência pouco explorada dentro dos 

ramos do direito onde juristas, legisladores e aplicadores do direito possuem dificuldades de 

entendimento e muitas vezes diverge sobre o tema apresentado. Faz-se necessário uma análise 

semântica preliminar. 

O uso da palavra superendividamento quer dizer na maioria das vezes um fato, 

trazendo a percepção de um estado de passividade envolvendo uma obrigação assumida. Nesse 

sentido, superendividado é aquele que possui muitas dívidas, é aquele que compõe o polo 

passivo de diversas prestações, havendo a possiblidade de pagá-las ou não196. 

                                                           
194 CARPENA, Heloísa. Uma lei para os consumidores superendividados. Revista de Direito do Consumidor 

vol. 61. São Paulo: RT, 2007, p. 81. 
195 CARPENA, Heloísa. Uma lei para os consumidores superendividados. Revista de Direito do Consumidor 

vol. 61. São Paulo: RT, 2007, p. 82. 
196 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. p. 120. 



73 

 

 
 

Maria Manoel Leitão Marques indicou de forma clara que o aspecto semântico do 

superendividamento não é um problema com fim em si mesmo, assim porque:  

 

Se ele ocorrer em um contexto de crescimento econômico, de estabilidade de 

emprego e, sobretudo, se não atingir camadas sociais com rendimentos 

próximos do limiar da pobreza, é apenas um processo de antecipação de 

rendimentos, contribuindo para o aumento do bem-estar das famílias197. 

 

A expressão superendividamento do consumidor passará a ter relevância jurídica 

quando a ideia de passividade obrigacional for somada ao fato do inadimplemento obrigacional, 

porém não de uma forma eventual, mas sim de uma maneira pontual. O consumidor 

superendividado é retirado do mercado de consumo e acaba “descartado socialmente” e sua 

dignidade como pessoa é abalada. 

O superendividado não pode ser tratado meramente como um estágio de inadimplência 

obrigacional como faz Leitão Marques, mas sim como um status de uma pessoa dotada de uma 

carência de necessidades, como comer, viver, vestir-se, morar, dentre outras, 

instrumentalizadas através do crédito ao consumo198. 

Esses interesses, especialmente envolvendo credores, são incompatíveis, exigindo do 

Direito um debruçar na análise de criar fórmulas capazes de harmonizá-las ou de resolver o 

conflito, levando em consideração a importância da manutenção do consumidor na ordem 

econômica. 

A tutela jurídica do superendividamento impõe aos credores solidarizar-se aos 

consumidores, pois na relação obrigacional do consumo de crédito existem aspectos 

importantes da vida humana, essenciais para a proteção da dignidade. 

Destaca-se que a natureza do superendividamento está ligada à eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, ou seja, a vinculação dos particulares ao direito 

fundamental de acesso ao crédito pelo consumidor.  

A aplicação dos direitos fundamentais nas relações de consumo de crédito envolve 

uma ponderação de interesses, uma vez que de um lado temos o fornecedor e de outro lado o 

consumidor, prevalecendo sempre a autonomia privada, entendida em sentido amplo. Salienta-

se que a referida autonomia privada será maior, quando estiverem envolvidos bens considerados 

                                                           
197 MARQUES, Maria Manoel Leitão. O Endividamento dos consumidores. Coimbra: Almedina, 2000. p. 02. 
198 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. p. 121. 
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supérfluos para a vida humana e menor quando o caso envolver bens essenciais para a dignidade 

da pessoa199. 

Dessa maneira a natureza jurídica do superendividamento do consumidor está 

intimamente ligada com a necessidade de garantir a manutenção digna da capacidade de crédito 

do consumidor, crédito este ligado como um instrumento de acesso a bens para sua 

sobrevivência social mínima. 

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO FENÔMENO DO SUPERENDIVIDAMENTO 

 

A contextualização do fenômeno do superendividado é de fácil compreensão, uma vez 

que o fato de ter uma dívida perante um fornecedor, podendo ser um supermercado, um banco, 

uma empresa de cartão de crédito, uma loja de departamentos, dentre várias possibilidades é 

um fato do cotidiano na vida atual da sociedade de consumo envolvendo qualquer classe social. 

A palavra “crédito” etimologicamente provem do termo latino credere que quer dizer 

“ter confiança”, isto é, o credor acredita que o devedor pagará o devido conforme combinado200. 

Porém, na vontade desenfreada de consumir produtos ou serviços destacados pelo 

marketing, apresentando-se essenciais ou não para sua subsistência, os consumidores estão 

endividando-se, fazendo uso do crédito de forma errônea, ou seja, acabam criando um passivo 

de dívidas, levando-as mês a mês em seu orçamento familiar201. 

O endividamento é um fato individual da sociedade moderna, pautado na sociedade de 

consumo de massa, mas com reflexos sociais e sistêmico, uma vez que a economia de mercado, 

totalmente liberal no Brasil, onde a cultura do endividamento é fortemente fomentada pelos 

meios de comunicação, estimulando as compras no crédito, deixando de lado a cultura existente 

em outros países de poupar primeiro para comprar depois. 

Claudia Lima Marques, explica que: 

 

[...] consumo e crédito estão vinculados no sistema econômico e jurídico de 

todos os países no mundo, mas a maioria dos países desenvolvidos tem leis a 

regular o tema que o Brasil desconhece (leis de combate à usura dos bancos e 

financeiras, como a França; leis de falência dos consumidores pessoas físicas 

                                                           
199 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 123. 
200 SCHIMIDT NETO, André Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do Consumidor ao Código Civil. Curitiba: Juruá, 2012, p. 189. 
201 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 11. 
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não comerciantes, como os Estados Unidos da América; leis sobre crédito ao 

consumidor e concessão responsável do crédito a pessoas físicas, como os 27 

países da União Europeia - para dar alguns exemplos de como todos os 

ordenamentos jurídicos modernos do mundo lidam com a prevenção e o 

tratamento deste tipo novo de insolvência civil) 202.  

 

Essas leis especiais tem um sentido econômico e social muito importante: o bom do 

crédito é que ele permite a inclusão de pessoas de baixa renda mensal na sociedade de consumo, 

porém o crédito deve ser concedido de forma responsável. Trata-se um serviço complexo e 

difícil de ser administrado sem que se caia no excesso e na impossibilidade de pagar o conjunto 

das dívidas em um tempo razoável. 

Clarissa Costa de Lima faz o seguinte apontamento quanto a contextualização do 

endividamento: 

 

Em quase todo o mundo, a democratização do crédito veio acompanhada do 

aumento do superendividamento dos consumidores em países com economias 

desenvolvidas e que contam com sistema maduro de falência, como em países 

em desenvolvimento cujo ordenamento não prevê a possibilidade da falência 

das pessoas físicas203. 

 

No Brasil, o acesso ao crédito fácil e a cultura do consumismo iniciou um modelo na 

década de 30 e consolidou na década de 60, como objetivo criar um mercado consumidor em 

um país de extrema pobreza. Aos poucos o pagamento em parcelas foi se tornando um hábito, 

permitindo a ascensão a um nível de vida superior204. 

Crédito ao consumo é considerado o “tempo” que a pessoa “adquire” através de vários 

contratos oferecidos no mercado ao consumidor. Pode ser o pagamento a crédito ou em 

prestações de produtos ou serviços, o uso de cartões de crédito, de crédito rotativo ou do cheque 

especial, financiamento com cheques pré-datados, financiamento com “carnês” assegurados por 

notas promissórias, crédito consignado que retirado pelo banco ou pela loja autorizada a cada 

mês quando vem o salário, aposentadoria ou pensão, ou seja, “crédito” é esse tempo para poder 

                                                           
202 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010. p. 12. 
203 LIMA, Clarissa Costa. O Tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 33. 
204 SCHMIDT NETO, Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do Consumidor ao Código Civil. Curitiba: Juruá, 2012. p. 201. 
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pagar sua dívida. O consumidor recebe imediatamente a quantia em dinheiro que necessita para 

o consumo e devolve em parcelas com os juros e taxas acrescidos ao longo do tempo205.  

O problema é que “esse tempo” para o consumidor acaba fugindo do horizonte 

temporal financeiro. A facilitação da comunicação por meio das redes sociais, causam no 

indivíduo a vontade de consumir um produto ou um serviço que esteja na mídia. A ideia de 

consumir o que a sociedade está consumindo afasta o raciocínio financeiro do consumidor em 

verificar a possibilidade de cumular parcelas novas as já existentes. Exemplifica-se no mercado 

de telefonia móvel, veículos e até no setor imobiliário. 

O crédito é considerado um serviço especializado e oneroso que só pode ser prestado 

por alguns fornecedores do Sistema Financeiro Nacional, é um contrato real, prestado pelos 

agentes credenciados no qual deve o consumidor pagar os juros de mercado e restituir o 

principal corrido com taxas pelo uso do dinheiro alheio206. 

Os perigos do crédito podem ser atuais ou futuros. No presente o crédito fornece ao 

consumidor, pessoa física, a impressão de que pode (mesmo sem poder) adquirir e, amortecido 

de várias tentações da sociedade de consumo, multiplica suas compras até que não seja mais 

possível pagar em dia o conjunto de suas dívidas em um termo razoável. No direito comparado 

afirma-se que quem já comprometeu mais de 50% de sua possibilidade atual e futura de 

pagamento, deve ser retirado gastos mensais normais do mínimo existencial: casa, comida, luz, 

água, transporte, está endividado207. 

O consumidor brasileiro apresenta-se muito otimista e contrata mais dívidas do que 

deveria. Ocorrendo incidentes comuns como divórcio, separação, doença, gravidez, nascimento 

de neto, volta para casa do filho maior, dentre vários, o planejamento orçamentário é 

desequilibrado e o consumidor pode evoluir de um endividamento normal para um 

superendividamento. 

Segundo Claudia Lima Marques, o conceito de superendividamento, seria a 

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

as suas dívidas atuais e futuras de consumo, excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de 

                                                           
205 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 
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superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 09. 



77 

 

 
 

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

patrimônio208. 

Corroborando do mesmo entendimento Heloísa Carpena, reafirma que o 

superendividado é sempre um consumidor, no qual para este fim adota-se um conceito ainda 

mais restrito do que o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, visto que não se 

concede a tutela à pessoa jurídica, salientando que a característica mais importante é a condição 

pessoal do consumidor que, deve agir de boa-fé209. 

Destaca-se que o superendividamento é um estado da pessoa física leiga, o não 

profissional ou o não empresário, que pode falir, um devedor de crédito que o contraiu de boa-

fé, mas que agora se encontra em uma situação de impossibilidade subjetiva, global e não 

passageira de pagar todas as suas dívidas atuais, já exigíveis e futuras de consumo com a sua 

renda e patrimônio por um tempo razoável (a indicar que teria de fazer um esforço por longos 

anos, quase uma escravidão ou hipoteca do futuro, para poder pagar suas dívidas)210.  

A doutrina criou uma classificação distinguindo o superendividamento ativo, 

considerado ser proveniente da acumulação inconsiderada de dívidas, agiu de forma voluntária. 

O superendividamento passivo, absolutamente resultante de uma redução brutal dos recursos 

devido à problema da vida quotidiana, aleias a sua vontade. 

Esse estado de superendividamento dos consumidores pessoas físicas de boa-fé é 

um fenômeno social e jurídico, que necessita alguma saída ou solução pelo direito do 

consumidor, a exemplo do que aconteceu com a falência e recuperação judicial no direito da 

empresa, sejam o parcelamento, os prazos de graça, a redução dos montantes dos juros, das 

taxas, e todas as demais soluções possíveis para que possa pagar ou adimplir todas ou quase 

todas as suas dívidas, frente a todos os credores, fortes e fracos, com garantias, privilégios, 

créditos consignados ou não211. 

  

 

                                                           
208 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 14. 
209 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 55. São Paulo: RT, 2005, p. 120. 
210 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 15. 
211 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 19. 
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3.2.1 A experiência Francesa 

 

Em direito comparado, o tema superendividamento de consumidores reclama a 

descrição, ainda que de forma suscita e respeitando os limites proposto do presente trabalho, 

um debruçar-se nas normas francesas que regulam a matéria, as quais não podem passar 

desapercebidas e constituem referência obrigatória ao assunto em razão do sucesso e do 

pioneirismo da experiência. 

A França, até a década de 80, admitia apenas a falência para os comerciantes, porém 

após a democratização do crédito que coincidiu com um período difícil de aumento de 

desemprego e de inflação, contribuiu para o superendividamento de inúmeros consumidores e 

suas famílias, cuja situação de vulnerabilidade social pressionou o legislador a dar uma resposta 

para o problema212. 

Em 31 de dezembro de 1989 a França foi o segundo país europeu a adotar uma lei com 

o objetivo específico de aliviar ou de tratar o superendividamento dos consumidores, cujas 

disposições foram inseridas no Código do Consumo Francês. A Lei conhecida como “Loi 

Neiertz” iniciou um procedimento que contempla regras de dívidas coletivas de consumidores 

para resolver o superendividamento213. 

No Direito Francês as condições de admissibilidade do processo que visa solucionar o 

problema do superendividamento estão atualmente previstas no Code de la Consommation, sob 

o Título III, do Livro III, denominado “Traitement des situations de surendettement”. Mesmo 

antes de ser incluída na codificação a matéria foi tratada pela lei Neiertz – Lei 89-1010, de 31 

de dezembro de 1989 e desde então tem sido largamente utilizada as soluções ali propostas para 

a proteção dos direitos do consumidor de crédito214. 

No direito Francês a própria lei se incumbiu de definir o superendividamento como “a 

situação de sobreendividamento das pessoas físicas, caracterizada pela impossibilidade 

manifesta pelo devedor de boa-fé de fazer face ao conjunto de suas dívidas não profissionais 

exigíveis ou a vencer”215. 

Heloísa Carpena descreve o procedimento Francês: 

                                                           
212 LIMA, Clarissa Costa. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores. 

São Paulo: RT, 2014, p. 87. 
213 PAISANT, Gilles. O tratamento do superendividamento dos consumidores no direito Francês. Revista de 

Direito do Consumidor vol. 42. São Paulo: RT, 2002, p. 10. 
214 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 55. São Paulo: RT, 2005, p. 125. 
215 LIMA, Clarissa Costa. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores. 
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O processo é iniciado perante a Comissão Departamental de 

Superendividamento, criada exclusivamente para esse fim, a qual é composta 

por representantes do Estado no Departamento, o trésorier-payer général, da 

Association Française des Établissements de Crédit e das associations 

fammiliales ou de consommateurs (Art. L-331-2) A Comissão atua 

administrativamente, na fase “amigável” do processo (réglement amiable), 

buscando uma conciliação entre o devedor e seus principais credores. O 

objetivo é a elaboração de um “plano de recuperação” – plan conventionnel 

de redressement (Art. L 331-6), que pode envolver a aplicação de medidas tais 

como o reescalonamento de pagamentos, remissão do débito, bem como a 

redução ou supressão das taxas de juros, e a consolidação, criação ou 

substituição de garantias. Em caso de insucesso da tentativa de acordo, o Art. 

L 331-7 prevê a possibilidade de serem adotadas “recomendações”. As 

medidas são definidas pela Comissão em atenção à situação de fato do 

devedor, cuja qualidade de parte será igualmente aferida, podendo subordinar 

a concessão do benefício à abstenção de atos que agravem o estado de 

insolvência (Art. L 331-6). Caso persista a impossibilidade de pagamento, a 

Comissão pode fazer recomendações extraordinárias, tais como a moratória 

(suspensão da exigibilidade dos créditos por até três anos), ou mais 

radicalmente, a supressão parcial ou total dos créditos. Das decisões da 

Comissão, cabe recurso para o juiz da execução (Art. L 331-3), que pode 

também conferir força executória às medidas por ela preconizadas. O juiz tem 

poderes ainda para suspender as execuções, “si la situation du débiteur 

l’exige” (Art. L 331-5) 216. 
 

Na avaliação das condições pessoais do superendividado, além dos requisitos formais 

impostos pela lei, a Comissão pode negar o benefício àqueles que tenham prestado falsas 

declarações, praticado desvio de bens ou agravado de forma consciente e proposital seu estado 

de endividamento, sempre prestigiando a boa-fé. 

O sistema de falência francês no início não admitia o perdão das dívidas e poderia 

participar apenas o superendividado ativo. Somente em 1998, o legislador destinou soluções 

para o superendividado passivo, em razão do grande desemprego na França. Em 2003, nova lei, 

proveniente do Ministério da Cidade e Renovação Urbana, inaugura um procedimento especial 

denominado de “restabelecimento pessoal” para os casos de superendividamento mais graves 

com a possibilidade do perdão total217. 

Assim, no direito Francês a situação do superendividamento de consumidores, 

apresenta como objetivo preservar os meios essenciais de sobrevivência do consumidor, 

garantindo o mínimo indispensável à sua existência, considerando sua renda e o valor dos 

débitos vencidos e a vencer.  

                                                           
216 CARPENA, Heloisa. Superendividamento: Proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 55. São Paulo: RT, 2005, p. 127. 
217 LIMA, Clarissa Costa. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores. 
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Salienta-se que o tratamento normativo que o consumidor superendividado francês 

recebeu foi como um problema social, que ultrapassa os limites do interesse individual, e, 

portanto, interessa a sociedade e não apenas os credores. Essa experiência o Brasil está 

engatinhando no mesmo caminho. 

 

3.2.2 Experiência dos Estados Unidos 

 

Pela análise do Direito Comparado, as autoras Cláudia Marques, Clarissa Lima e 

Káren Bertoncello frisam como os países embasados no sistema da common law já reconheciam 

a falência de particulares não empresários, privilégio por muitos anos não previsto entre os 

países embasados no civil law, regulando a falência e recuperação apenas para comerciantes e 

empresários218. 

Ainda que haja a insolvência civil nos ordenamentos jurídicos construídos a partir do 

sistema de civil law, ela não contempla uma investigação mais profunda das causas da 

insolvência em si, nem constrói um sistema de negociação para permitir que o consumidor se 

reerga219. 

Diferentemente do que acontece no Brasil, os Estados Unidos inseriram disposições 

no seu Código de Falências que permitem a falência do consumidor pessoa física não 

empresária, muito usada para enquadrar os consumidores superendividados. Mesmo com a 

referida regulamentação, o Código sofre várias críticas por permitir o abuso da política do 

“fresh start policy”220, quando, uma vez liquidados os bens disponíveis do devedor para 

pagamento das dívidas, todo o montante restante da dívida é perdoado221. 

Nos Estados Unidos a principal fonte de superendividamento é o uso desmedido do 

cartão de crédito que, costumam ter grande peso dos pedidos de falência pessoa conforme o 

                                                           
218 MARQUES, Cláudia; BERTONCELLO, Karen; LIMA, Clarissa. Prevenção e tratamento do 

superendividamento. Brasília: Ministério da Justiça, DPDC/SDE, 2010. p. 63. 
219 PORTO, Antonio José. O superendividado brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. 

Revisa de Direito do Consumidor vol. 95. São Paulo: RT, 2014. p. 199. 
220 “The fresh start policy gives the honest but unfortunate debtor who surrenders for distribution the property 
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Código, uma vez que os americanos não concebem o uso do cartão de crédito como empréstimo, 

uma vez que é possível a quitação sem juros, pagamento total no vencimento da fatura222. 

Com o intuito de incentivar a mudança de hábitos de consumo, o Código de Falências 

Americano foi alterado, conforme explica Antonio José Porto: 

 

[...] o Código de Falências norte-americano foi alterado em 2005 pela Lei de 

Prevenção ao Abuso de Falências de Defesa do Consumidor (Bankruptcy 

Abuse Prevention and Consumer Protection Act – BAPCPA). A Declaração 

de falência tornou-se mais difícil após a aprovação da lei e, para os próximos 

anos, presume-se que os consumidores se tornem mais conscientes do dever 

moral de quitação dos seus gastos. Antes da sua aprovação, os 

consumidores podiam decidir pela aplicação do Capítulo 13 do Código (com 

amortização das suas dívidas durante um período de três a cinco anos) ou pela 

aplicação do Capítulo 7, com total liberação das dívidas sem qualquer 

reembolso.Com o respectivo arranjo legal, não havia nenhum incentivo para 

que os consumidores tentassem adotar um plano de reembolso, uma vez que 

o Capítulo 7 também era posto como opção viável e isentava o consumidor da 

apresentação de plano de pagamento, sem comprometer sua renda futura223. 

 

Deve ser destacado também que a alteração do Código de Falências tornou obrigatório 

a realização de aconselhamento sobre o crédito antes da apresentação do pedido de falência, 

quanto do treinamento em gestão financeira dos devedores incluídos no Capítulo 13. Porém, 

mesmo com as mudanças, alguns especialistas da matéria veem tais procedimentos como 

insignificantes, uma vez que a maioria dos devedores que participam do processo de 

aconselhamento não possuem dinheiro suficiente para quitar suas contas, restando buscar o 

alívio através do processo de declaração de falência224. 

Enquanto os consumidores norte-americanos utilizam regularmente o Código de 

Falências, aqui no Brasil, existem poucas disposições específicas sobre insolvência civil e, são 

disposições desprovidas de eficácia concreta para regular a questão do consumo. Não há uma 

legislação brasileira especificamente desenvolvida para tratar o superendividamento. 

 Em face disto, afirmam alguns autores que o problema é analisado como um 

fenômeno social e que não recebe a devida atenção das agências do governo. 

 

 

                                                           
222 RAMSAY, Iain. A sociedade do crédito ao consumidor e a falência pessoal do consumidor (bankruptcy): 

reflexões sobre os cartões de crédito e a bankruptcy na economia da informação. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 63. São Paulo: RT, 2007, p. 242. 
223 PORTO, Antonio José. O superendividado brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. 

Revisa de Direito do Consumidor vol. 95. São Paulo: RT, 2014, p. 201. 
224 PORTO, Antonio José. O superendividado brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. 
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3.3 PRESSUPOSTOS JURÍDICOS DO SUPERENDIVIDAMENTO 

 

A massificação das relações privadas, aumentou de forma desmensurada a produção e 

a oferta de bens no mercado. Neste cenário a publicidade destacou-se como poderoso 

instrumento de fomento ao consumo. Os indivíduos são influenciados diariamente e de forma 

genérica uniformiza os costumes e gera falsas necessidades para os consumidores225. 

O consumismo de massa não pode ser visto como decorrência do crescimento da 

população que, simplesmente adquire produtos e serviços com o intuito de exteriorizar estilos 

de vida e estabelecer distinções na sociedade. Salienta-se que o padrão imposto pela própria 

sociedade é o de identificação do sujeito pelo uso de bens e serviços, relacionando o mesmo 

como pertencente a certa classe social226. 

Na sociedade atual de consumo de massa o indivíduo moderno tem plena consciência 

de que se comunica não apenas por meio das palavras, mas também por meio de suas roupas, 

casa, móveis e utensílios domésticos, telefone celular da moda, veículo e outras coisas que 

exteriorizam e são interpretadas como “bom gosto” ou “falta de gosto”.  

O indivíduo nessa sociedade possui grande preocupação com a aceitação social própria 

e preocupado com isso, busca cada vez mais parecer-se como a maioria das pessoas, buscando 

possuir os objetos de consumo que todos possuem, para poder ser aceito. Muitas vezes o 

indivíduo busca a todo custo coisas e objetos que o remeterão a classes sociais a que não 

pertence, por não possuir condições financeiras, porém, aos olhos de quem observa na posse de 

objetos de “bom gosto” fica difícil relacionar o indivíduo a uma classe social inferior. 

 O acesso ao crédito destaca-se como elemento indispensável para que o indivíduo 

participe dessa cultura de consumo, uma vez que somente poderá participar da “farra” do 

consumismo aquele que possuir condições financeiras – ou de crédito – que possa fornecer a 

ele a propulsão na aquisição de todos os produtos necessários para pertencer a classe social que 

se pretende. Não é raro encontrar indivíduos que a única forma de acesso ao consumo é através 

da liberação de créditos.  

Nesse diapasão, aqueles que fornecem o crédito exercem uma atividade de suma 

importância, uma vez que são os possuidores da única possibilidade de ascensão do consumidor 

que não possui dinheiro para adquirir os bens e serviços almejados. Nesta relação verifica-se 
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dois lados extremos, um deles do fornecedor de crédito que, de forma consciente pretende 

apenas o benefício econômico auferido pela concessão do crédito e do outro lado o consumidor 

que, de forma quase patológica, precisa consumir para se sentir aceito pela sociedade. 

O endividamento tornou-se na sociedade atual um fato inerente à atividade econômica, 

servindo como meio de financiá-la. A cada dia cresce o número de consumidores que estão 

constantemente se endividando para poder consumir produtos e serviços que a mídia, vende a 

ideia que são necessários para aceitação social. É a cultura do endividamento227.  

Todos os bens que possam proporcionar ao indivíduo ascensão de classe social, ainda 

que de maneira falsa, de maneira impensada, bens de maior ou menor valor como sapatos, 

bolsas, blusas e até alimentos em hipermercados são frequentemente adquiridos a prazo e em 

muitas prestações apenas para buscar a aceitação social, sem qualquer preocupação por parte 

do indivíduo sobre a possibilidade do superendividamento. 

De forma acertada, José Reinaldo de Lima Lopes leciona que, “não são poucos os que 

se endividam para pagar despesas corriqueiras, despesas de manutenção diária ou despesas com 

serviços indispensáveis”228.  

O desenvolvimento da vida do consumidor em uma sociedade capitalista, 

principalmente pela busca desenfreada por mais bens e serviços sem levar em consideração a 

real necessidade acaba de certa forma impulsionado os abusos por parte do fornecedor do 

crédito. O problema é que “se o crédito é fácil”, o consumidor cada vez mais vai buscá-lo 

ocasionando de forma desenfreada o que conhecemos como endividamento.  

Dessa maneira quando é ofertado ao consumidor a possibilidade do pagamento futuro 

de bens ou serviços que entende ser de importância para a sobrevivência na sociedade, sem 

qualquer peso na consciência ou reflexão, vai de forma rápida buscar o referido crédito, nos 

valores necessários e no prazo máximo possível para adquirir aqueles produtos que a sociedade 

de massa acabou de incutir em seu subconsciente, impulsionando o consumo irresponsável e 

precipitado, sem qualquer preocupação com o amanhã. 

O consumidor é tomado de intensa emoção quando está diante da concessão do crédito 

para aquisição daquele produto ou serviço tão desejado para aceitação na vida em sociedade 

que, seu raciocínio lógico desaparece e a única coisa que vem em sua mente é a sensação de 

pressa, para poder finalizar a compra e partir em busca da aprovação social. 

                                                           
227 CEZAR, Fernanda Moreira. O consumidor superendividado: por uma tutela jurídica à luz do direito civil-

constitucional. Revista de Direito do Consumidor vol. 63. São Paulo: RT, 2007, p. 135. 
228 LOPES, José Reinaldo de Lima. Crédito ao consumidor e superendividamento: uma problemática geral. 

Revista de Direito do Consumidor vol. 17. São Paulo: RT, 1996, p. 06. 
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Os contratos de concessão de crédito são em sua maioria contratos unilaterais longos, 

em que a relação contratual foi muito bem estruturada e resguardada por parte do fornecedor 

para poder reaver o capital emprestado.  

O consumidor no momento de euforia não apresenta nenhuma preocupação com o tipo 

de relação jurídica que está vindo a contrair com o fornecedor, haja vista naquele momento a 

sua maior preocupação é a aquisição breve do produto ou serviço. Esta postura do consumidor 

aparentemente sem raciocínio lógico vai desembocar em seu próprio endividamento, uma vez 

que contrai novas dívidas sem qualquer exercício matemático sobre a possibilidade de 

enquadramento em seu orçamento mensal. 

A autora portuguesa Maria Manuel Leitão Marques229, reconhece que o endividamento 

dos consumidores “não é um problema em si mesmo”, pois contribui para o “aumento do bem-

estar das famílias”. Porém alerta que o endividamento se transforma em um problema quando 

ocorre o inadimplemento das obrigações, ficando pior ainda quando ocorre o 

“superendividamento”.  

O endividamento excessivo, também conhecido como superendividamento ou 

sobreendividamento pode decorrer de diversos fatores, desde casos fortuitos até o consumo 

desenfreado. Assim, é possível dizer que o fenômeno se caracteriza pela insuficiência de 

recursos econômicos da pessoa física para o cumprimento de suas obrigações financeiras, cujo 

resultado é um aumento de suas dívidas frente aos seus rendimentos. 

Claudia Lima Marques assim conceituou o fenômeno: 

 

O superendividamento pode ser definido como 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, oriunda 

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

rendas e patrimônio230. 

 

Alguns débitos de consumo não são computados, para fins de análise do 

superendividamento, os débitos fiscais e as dívidas provenientes de delitos ou prestações 

alimentícias. Destaca-se que o consumidor seja uma pessoa física que adquiriu uma concessão 

de crédito destinado a aquisição de produtos ou serviços que buscam atender uma necessidade 

pessoal, nunca uma necessidade profissional.  

                                                           
229 LEITÃO MARQUES, Maria Manuel. O endividamento dos consumidores. Lisboa: Almedina, 2000. p. 02. 
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Segundo André Perin Schmidt Neto, pressupostos mais mencionados do 

superendividamento são: tratar-se de pessoas físicas, cujas dívidas não decorram de sua 

atividade profissional231. 

Além disso o consumidor deve agir de “boa-fé”, ou seja, deve a conduta dele estar 

compreendida não como um estado de ânimo do sujeito, comprou de forma consciente de que 

que não poderia pagar pelo produto ou serviço, mas como comportamento leal, cooperativo, 

correto, que fique aparentemente demonstrado a boa-fé objetiva232. 

Como define Maria Manuel Leitão Marques: 

 

O sobreendividamento, também designado por falência ou insolvência de 

consumidores refere-se às situações em que o devedor se vê impossibilitado, 

de uma forma durável ou estrutural, de pagar o conjunto de suas dúvidas, ou 

mesmo quando existe uma ameaça séria que o não possa fazer no momento 

em que elas se tornem exigíveis. O sobreendividamento pode ser ativo, se o 

devedor contribuir ativamente para se colocar em situação de impossibilidade 

de pagamento, por exemplo, não planeando os compromissos assumidos e 

procedendo a uma acumulação exagerada de créditos e relação aos 

rendimentos efetivos e esperados; ou passivo, quando circunstâncias não 

previsíveis (desemprego, precarização do emprego, divórcio, doença ou morte 

de um familiar, acidente, etc.) afetam gravemente a capacidade de reembolso 

do devedor, colocando-o em situação de impossibilidade de cumprimento233. 

 

A doutrina faz uma distinção entre o superendividamento passivo e o ativo, este último 

é aquele indivíduo que vai a “farra” nas compras de bens e serviços que julgava necessário e o 

passivo é aquele que não contribuiu de forma decisiva para o superendividamento. 

Claudia Lima Marques comenta que os acidentes da vida, como desemprego, redução 

de salários, doença, nascimento de filhos, dentre outros e o abuso de crédito podem criar uma 

crise de liquidez para indivíduos e até mesmo para famílias inteiras, levando à impossibilidade 

de pagamento de boa-fé, que a doutrina corretamente denominou de sobreendividamento, ou 

como prefere nominar de superendividamento, que facilmente resulta na exclusão total do 

mercado de consumo, parecendo uma nova espécie de morte civil: a morte do homo 

economicus234. 

O superendividamento ativo refere-se ao consumidor que conquistou tal condição de 

forma voluntária, efetuando a aquisição de bens e serviços sem realizar a operação matemática 

                                                           
231 NETO, Andre Perin Schmidt. Superendividamento do consumidor: conceito, pressupostos e classificação. 
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enquadrando em seus rendimentos e o superendividamento passivo que seria aquele 

consumidor que foi levado ao estado de insolvência por situações alheias a sua vontade. A 

doutrina exige que o fornecedor de crédito mantenha o dever de não atuar de forma abusiva. O 

fornecedor de crédito deve oferecer e conceder sempre de maneira responsável, atuando de 

forma a evitar o superendividamento. 

 

3.3.1 Do suporte negocial para incidência do superendividamento 

 

O superendividamento do consumidor tem incidência em qualquer contrato de 

consumo oneroso, especialmente aqueles que envolvem outorga de crédito. Entende-se por 

contrato de consumo todos aqueles que envolvem um consumidor (art. 2º CDC) e um 

fornecedor de produtos ou serviços (art. 3º CDC)235. 

Ao explicar sobre o tema, Claudia Lima Marques aponta que: 

 

Denomina-se contratos de consumo todos aquelas relações contratuais ligando 

um consumidor a um profissional, fornecedor de bens ou serviços. Esta nova 

terminologia tem como mérito englobar a todos os contratos civis e mesmo 

mercantis, nos quais, por estar presente em um dos polos da relação um 

consumidor, existe um provável desiquilíbrio entre os contratantes. Este 

desiquilíbrio teria reflexos no conteúdo do contrato, daí nascendo a 

necessidade do direito regular estas relações contratuais de maneira a 

assegurar o justo equilíbrio dos direitos e obrigações das partes, harmonizando 

as forças do contrato através de uma regulamentação especial236. 

 

No Brasil, a doutrina atrelada a jurisprudência insiste no mesmo sentido de aplicação 

do fenômeno do superendividamento apenas nos contratos que haja pacífica caracterização da 

relação de consumo, sob o argumento de não incidência do instituto e como consequência legal 

a impossibilidade do ingresso de pleito de revisional237. 

Outro ponto a ser destacado é a questão da onerosidade do negócio como um dos 

pressupostos do superendividamento, uma vez que instituto tem como base a reforma de uma 

ou mais relações jurídicas existentes envolvendo o consumidor que o retirem da possibilidade 

                                                           
235 GARCIA, Gabriel. Estou endividado, e agora? Porto Alegre: BesouroBox, 2009, p. 19. 
236 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4ª Ed. São Paulo: RT, 2002, 

 p. 252. 
237 KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. A revisão judicial dos contratos no novo código civil, código do 

consumidor e Lei 8.666/93: a onerosidade excessiva superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p. 13.  
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de continuar consumindo, em razão da impossibilidade de pagamento das obrigações de crédito 

contraídas238. 

Segundo Brunno Pandori Giancoli, contrato oneroso pode ser conceituado como 

aquele que se aproveitas ambas as partes consoante originem de acordo com a intenção das 

partes, vantagens para uma só delas ou para as duas, bem como os contratos onerosos não 

supõem forçosamente um perfeito equilíbrio objetivo ou absoluta contrapartida econômica nas 

prestações239. 

Assim, sem onerosidade não haverá paridade jurídica, não é possível falar em 

disparidade entre as partes do contrato e por consequência, impossível falar-se em 

superendividamento. O autor citado acima exemplifica que doar ou emprestar dinheiro sem 

juros, pressupõe uma liberdade ou um sacrifício, nulificando qualquer ideia de equilíbrio, 

tornando impossível a intervenção do Poder Judiciário para resolver ou rever o contrato 

gratuito240. 

 

3.3.2 Da forma de arguição do superendividamento 

 

O consumidor que se encontra na situação de impossibilidade de pagamento de seus 

compromissos financeiros assumidos não pode acreditar, que pelo simples fato é considerado 

superendividado e por esta razão seus credores devem aguardar a melhora de sua situação para 

o recebimento do que de direito. 

A situação do superendividamento do consumidor deve ser necessariamente 

reconhecida pelo Poder Judiciário, pelo menos no atual momento da evolução desse instituto 

no Brasil, sob pena de não caracterizar um pressuposto formal da teoria. Se não for submetido 

ao judiciário, o consumidor confiante em sua situação será considerado infrator contratual, em 

razão a impontualidade culposa de suas obrigações. 

No Brasil, a posição que a teoria da arguição do superendividamento se encontra para 

aplicação prática será muito parecida à forma revisional que toma como base de argumentação 

                                                           
238 SCHMIDT NETO, Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do código de 

defesa do consumidor a código civil. Curitiba: Juruá, 2012, p. 108. 
239 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 124. 
240 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 125. 
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à teoria da imprevisão, por esta razão a necessidade da intervenção Estatal na declaração do 

superendividado241.  

Porém a aplicação do instituto não deve ser limitada a arguição de natureza revisional 

apenas, uma vez que o instituto jurídico da recuperação judicial, inserido pela Lei n.º 11.101/05, 

transita em uma zona híbrida, possibilitando soluções diversas. 

 O mecanismo da recuperação extrajudicial do devedor empresário surge de acordo 

com o disposto no artigo 47 da referida lei que pretende: 

 

Viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 

a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores, e dos interesses dos credores, promovendo assim, a preservação 

da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica242. 

 

Em razão da semelhança entre os institutos da recuperação judicial e extrajudicial e o 

superendividamento, daí a possibilidade de falar-se na aplicação dos dispositivos que regulam 

essas matérias numa relação de consumo.  

Esta forma de interpretação, como leciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior: 

 

[...] permite a ampliação do sentido na norma para além do contido em sua 

letra. Isso significa que o intérprete toma a mensagem codificada num código 

forte e a decodifica conforme um código fraco. Argumenta-se, não obstante, 

que desse modo estará respeitada a ratio legis, pois o legislador não poderia 

deixar de prever casos que, aparentemente, por uma interpretação meramente 

especificadora, não seriam alcançados243.  

 

Nesta linha de interpretação extensiva da Lei de Falência, a ideia seria submeter ao 

regime da recuperação judicial e extrajudicial além dos empresários e das sociedades 

empresárias o consumidor superendividado, uma vez que a recuperação dos primeiros está 

intimamente ligada a capacidade de crédito do último244. 

A afirmação traz estranheza, num primeiro momento até porque o não empresário 

estaria fora da possibilidade de aplicação do instituto, porém convergindo o tema sob a ótica 

Constitucional, em especial do artigo 170 e seguintes da Constituição Federal, tomando a ordem 

                                                           
241 KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. A revisão judicial dos contratos no novo código civil, código do 

consumidor e Lei 8.666/93: a onerosidade excessiva superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p. 52. 
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contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 126. 
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econômica como um todo interdependente245, fica fácil a análise de que a criação de 

mecanismos legais para a recuperação do crédito do consumidor, é a única saída que o 

ordenamento jurídico dispõe para garantir a criação e manutenção da fonte produtora, dos 

empregos e da atividade empresarial246. 

A inclusão do consumidor na possibilidade de aplicação da recuperação judicial e 

extrajudicial é necessária uma vez que não existem regras específicas de recuperação de crédito 

do consumidor endividado no Código de Defesa do Consumidor que possuam a mesma 

amplitude que as dispostas na Lei n.º 11.101/05. 

 

3.3.3 Do momento de arguição do superendividamento 

 

Uma das dificuldades encontradas pelo consumidor quando se encontra em situação 

de dívidas fora do controle e a forma como vai proceder, uma vez que na maioria dos casos, o 

consumidor busca fazer de conta que não está superendividado, acreditando que será possível 

a modificação da situação sem ajuda de um profissional da área. 

No Brasil, o superendividamento está diretamente relacionado com o princípio da 

dignidade humana, em razão da suspensão do crédito, o indivíduo é suspenso do mercado de 

consumo e começa a apresentar sintomas de sofrimento e tristeza relacionados ao afastamento 

do consumo ante a imaginação de exclusão social. 

Busca-se entender qual é o melhor momento para que o consumidor possa fazer 

perante as autoridades competentes o pedido de decretação de superendividamento, salientando 

que o pedido judicial de declaração de superendividado deve ser anterior a inadimplência, 

podendo ser cumulado com o pedido de revisão pautado na impossibilidade de continuidade 

dos pagamentos contratados. 

Dessa maneira percebe-se uma nítida diferença entre o instituto do 

superendividamento e a teoria da imprevisão, uma vez que esta última, deve ser anterior à 

ocorrência de qualquer conduta inerente às causas de extinção anormal do contrato, o qual seja 

rescisão, resilição ou anulação, resolução por execução voluntária ou resolução involuntária. A 
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teoria da imprevisão deixa de ser aplicável quando há inexecução culposa ou voluntária, uma 

vez que seria hipótese de resolução contratual247. 

 

3.4.  A DIGNIDADE HUMANA DO SUPERENDIVIDADO 

 

A Constituição Federal impõe um sistema de valores estabelecendo em seu artigo 1º, 

o que seria os seus princípios fundamentais, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E 

pelo artigo 3º, inciso I, complementa firmando que são objetivos fundamentais para o país, 

construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

Esses comandos constitucionais encontram na proteção aos direitos da personalidade 

e no cumprimento dos direitos dos consumidores, importantes instrumentos de 

operacionalização. Quando o direito da personalidade preconiza a proteção da vida, também o 

faz em proveito das pessoas que necessitando de produtos ou serviços acabam sofrendo os 

danos provocados em razão de fornecimento defeituoso, naturalmente vedado pelas normas de 

proteção ao consumidor. 

Não é apropriado pensar em vida na sua concepção plena, considerando-se o restrito 

sentido de sobrevivência física, mas sim em existência com ao menos aquele mínimo de 

qualidade merecida como direito humano. E essa condição de vida, como objeto de direito 

subjetivo, depende em muito da qualidade das relações de consumo que a pessoa realiza ao 

longo de sua vida. 

Em sua plenitude, a proteção desse direito da personalidade compreende o contexto de 

uma série de circunstâncias que acontecem no cotidiano das pessoas, incluindo as 

consequências decorrentes das relações de consumo em que elas são partícipes. Com relações 

de consumo malsucedidas em razão dos fornecimentos defeituosos, pode acontecer o 

perecimento do consumidor, da possibilidade de ser mantida a devida sanidade de seu corpo e 

da sua mente. 

O superendividamento é um fenômeno que causa extremo impacto na vida das 

pessoas, especialmente porque afeta a sua dignidade humana, fundamento da República 

Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III), provocando sua exclusão do mercado consumidor e até 

mesmo sua exclusão social, uma vez que o superendividado encontra-se impossibilitado de 

continuar a consumir, de continuar a adquirir produtos ou serviços que a sociedade de massa 
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impõe para aceitação dos indivíduos. Existem casos em que o devedor superendividado é 

compelido a comprometer até mesmo seu mínimo vital para pagar suas dívidas. 

Além da dívida acumulada e da perda do crédito, o consumidor superendividado tem 

de suportar a estima do mercado provocado pela inserção de seu nome nos registros de empresas 

de proteção ao crédito, onde ficará inscrito como mau pagador. Significa dizer que a partir da 

denominação toda a atividade que prescinda de crédito será negada àquele consumidor. 

A maioria desses consumidores dependem do crédito para a subsistência de sua 

família, logo os danos experimentados em decorrência da perda do crédito são 

imensuravelmente superiores àqueles perceptíveis em uma análise superficial, em razão do 

comprometimento da manutenção cotidiana de seu lar. 

Pontua José Reinaldo de Lima Lopes: 

 

Não são poucos os que se endividam para pagar despesas corriqueiras, 

despesas de manutenção diária ou despesas com serviços indispensáveis que 

já não são providos pelo Estado ou que nunca foram adequadamente. Parte 

do endividamento que preocupa deriva, sobretudo, do aumento de recursos 

necessários para prover a subsistência. O crédito pessoal, adiantado sob 

forma de cartão de crédito ou de cheque especial, crédito sem garantias reais, 

portanto, constitui substancial parcela do crédito ao consumo248. 

 

O consumidor devedor não perde a sua dignidade enquanto pessoa por estar em uma 

situação de inadimplência perante o fornecedor. Este pode tomar todas as atitudes previstas na 

legislação para efetivar o seu direito à percepção do quantum que lhe é devido, a exemplo da 

promoção de demanda judicial, protesto ou inclusão em cadastros de devedores. 

No entanto, não pode violar a dignidade da pessoa do consumidor, que é anterior à 

própria ideia de relação de consumo e é princípio fundamental da República Federativa do 

Brasil enquanto Estado Democrático de Direito. 

Nesse diapasão, por ser o crédito uma ferramenta que torna o consumidor um potencial 

superendividado, imperiosa é a regulamentação da publicidade de crédito, quase sempre 

agressiva, omissa e enganosa em relação aso encargos decorrentes do contrato de concessão de 

crédito.  

Nas palavras de Thelma Ribeiro Gusmão: 

 

A publicidade faz do consumo um ideal de existência, a própria felicidade, 

associando imagens ao sucesso, a marca e produtos sofisticados ou de mero 

                                                           
248 LOPES, José Reinaldo de Lima. Crédito ao consumidor e superendividamento: uma problemática geral. 
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consumo. A publicidade e a cultura de massa incentivam o homem comum a 

promover gastos extraordinários, procurando, com isso, aproximá-lo de uma 

minoria privilegiada249. 

 

De fato, devido ao elevado poder que representa a publicidade, compete ao Ministério 

Público e às entidades de defesa dos direitos dos consumidores uma fiscalização mais detalhada 

nas empresas fornecedoras de crédito, em especial as empresas de cartões de crédito e 

empréstimos consignados para servidores públicos, aposentados e pensionistas. 

Essa parcela de consumidores é mais vulnerável a aderir a publicidade. Deve-se 

combater o estímulo irresponsável ao uso do crédito, protegendo-se a vontade racional do 

consumidor e implementando-se os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor 

em relação à publicidade250. 

Vale apontar que o crédito é a força motriz da economia moderna, trata-se do maior 

mecanismo de consumo e consequentemente da arma mais potente que impulsiona o 

desenvolvimento socioeconômico de um país. Diante do papel fundamental que tem o crédito 

dentro de uma sociedade, verifica-se que o dano experimentado pelo superendividado é 

presumido, bem como o prejuízo à sua dignidade humana em diversos aspectos da vida: 

material, moral ou social. 

 

3.4.1 A inibição ao abuso do direito no fornecimento de crédito ao consumo 

 

O Código de Defesa do Consumidor desempenhou um papel importante no repensar 

crédito sobre o direito privado, impulsionado pelo movimento conhecido como consumismo, 

que procurava afastar-se ao máximo da dogmática liberal e patrimonialista do direito civil 

tradicional. Levando em consideração esse movimento, o Código assimilou a teoria do abuso 

de direito, é comum as referências ao abuso nas situações envolvendo relações de consumo e, 

em especial no tocante as práticas comerciais e em matéria contratual251. 

A doutrina impõe limites éticos ao exercício dos direitos e de outras prerrogativas 

jurídicas, estabelecendo nas relações de consumo o princípio da boa-fé objetiva que, aparece 

como um caráter de proteção, não se observa no Código Civil. 
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Defendendo a incidência da proibição ao abuso do direito nas relações de consumo, 

leciona Heloísa Carpena: 

 

Em síntese: adotada a teoria do ato abusivo no âmbito do Código do 

Consumidor, amplia-se a noção de abusividade, abrindo o espectro de atuação 

do intérprete e oferecendo a tecnologia necessária à aplicação dos princípios 

constitucionais na interpretação dos contratos, de modo a que sejam fixados 

os limites dentro dos quais a atuação dos contratantes é lícita, numa 

perspectiva civil-constitucional dos direitos 252.   

 

No exame de alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se a 

adoção dessa teoria. Esse é o caso do artigo 4º, VI, que prevê a repressão aos abusos praticados 

no mercado de consumo, os quais possam causar prejuízos aos consumidores. Indica-se também 

o artigo 6º, IV, em que o legislador determina que é direito básico do consumidor sua proteção 

“contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 

contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”253. 

O consumidor tem a proteção de suas legítimas expectativas e o cumprimento do que 

se espera obter de uma relação contratual, de forma a ser projeção do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana no campo obrigacional. 

Importante é a referência à noção de boa-fé trazida por Claudia Lima Marques: 

 

Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação “refletida”, uma atuação 

refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, 

respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus 

direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o 

cumprimento objetivo contratual e a realização dos interesses das partes254. 

 

Assim, com o intuito de fundamentar os ideais de transparência e harmonia, objetivos 

da Política Nacional das Relações de Consumo, previstos no artigo 4º, caput, do CDC, o 

legislador incluiu “a informação adequada e clara” no rol dos direitos básicos do consumidor, 

artigo 6º, III255. 

Corroboram com a ideia de dever de informação ao consumidor os artigos 31 e 46 do 

Código de Defesa do Consumidor, indicando no artigo 31 que oferta contenha informações 
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corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características essenciais 

do produto. Por sua vez o artigo 46 do CDC, determina que o contrato não obriga o consumidor, 

se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se o 

contrato for redigido de modo a dificultar a compreensão de seu entendimento e alcance256. 

Não basta que o fornecedor disponibilize as informações, é imprescindível que estas 

sejam efetivamente compreendidas pelo consumidor, sob pena das cláusulas contratuais não 

compreendidas não obrigarem. Somente se desincumbe do dever de informar o fornecedor que 

esclarece todos os dados necessários à tomada de decisão do consumidor. 

Assinala Heloísa Carpena: 

 

A informação clara, objetiva, verdadeira, cognoscível, permite que o 

consumidor instrua seu processo de decisão de compra do produto ou serviço, 

realizando-o de forma consciente, e assim minimizando os riscos de danos e 

de frustação de expectativas. O direito de informação é garantido de forma 

ampla pela lei, não como fim em si mesmo, mas como condicionante do 

direito de escolha do consumidor 257. 

 

Todos os deveres anexos a boa-fé que extraem do Código de Defesa do Consumidor 

colocam-se como contrários do abuso. A boa-fé objetiva, surge então como função limitadora 

do exercício abusivo de direitos subjetivos e como fonte autônoma de obrigações258.  

Dessa forma, são de extrema relevância para a inibição ao abuso do direito de fornecer 

crédito ao consumo as regras aplicáveis aos contratos de adesão, bem como as normas 

referentes a publicidade e das práticas e cláusulas abusivas.  

 

3.5 INSTITUTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS AO SUPERENDIVIDAMENTO 

 

O uso da analogia em direito propriamente dito é pautado no princípio geral de que se 

deva dar tratamento igual a casos semelhantes. Desse princípio inicia-se que a semelhança deve 

ser demonstrada sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos, levando em consideração que as 

coincidências sejam maiores e juridicamente mais significativas que as diferenças. 
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Demonstrada a existência de semelhanças entre dois casos, o aplicador do direito 

percebe que um não está contemplado e aplica a ele a norma do outro, permitindo que o instituto 

“analogia” possa preencher lacunas. 

Em razão da ausência de teorias jurídicas que tratam do tema superendividamento, 

suas premissas e seus conceitos devem ser formulados através de outros institutos que possam 

ser aplicados, obtendo por indução resultados que são comuns. 

Caracteriza-se o superendividamento nos mais variados campos do direito e se faz 

necessário delimitar alguns institutos como a teoria da imprevisão e insolvência civil. 

 

3.5.1 Superendividamento e a Teoria da Imprevisão 

 

A teoria da imprevisão é encontrada no campo do intervencionismo contratual, 

buscando o reequilíbrio entre as partes para que a prestação assumida em um contrato não se 

transforme nessa ruína das partes, enaltecendo o enriquecimento sem causa de uma delas em 

prol do prejuízo da outra259. 

Dessa forma, frente a um acontecimento imprevisível e extraordinário, foi idealizada 

a cláusula rebus sic stantibus, modernamente denominada de teoria da imprevisão. Trata-se de 

uma flexibilização do princípio da intangibilidade contratual, visando o restabelecimento da 

comutatividade ou equilíbrio das prestações, por meio da intervenção judicial que apresenta 

como objetivo a revisão do contrato ou sua resolução260. 

A rebus sic stantibus corresponde segundo a tradução de Plácido e Silva como “o 

mesmo estado das coisas”, ou a “subsistência das coisas”261. 

Essa fórmula segundo Brunno Pandori Giancoli quer dizer que nos contratos de trato 

sucessivo ou a termo, o vínculo obrigatório entende-se subordinado à continuação daquele 

estado de fato vigente ao tempo de sua estipulação262. 

                                                           
259 SCHMIDT NETO. Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do consumidor ao código civil. Curitiba: Juruá, 202, p. 122. 
260 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 66. 
261 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário jurídico. p. 676. Esse mesmo autor esclarece que: “Desse modo, a 

denominação atribuída à clausula explicita o próprio conceito: o contrato se cumpre se as coisas (rebus) se 

conservarem; desta maneira (sic), no estado preexistente (stantibus), quando de sua estipulação, isto é, desde que 

não tenha sofrido modificações essenciais. ” 
262 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 66. 
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Após a Primeira Guerra Mundial, ocorreu a aplicação em massa da teoria da 

imprevisão em razão do desiquilíbrio trazido pela conflagração aos contratos de longo prazo263. 

A esse respeito preleciona Miguel Maria de Serpa Lopes: 

 

[...] a imprevisão consiste, assim, no desiquilíbrio das prestações sucessivas 

ou diferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do 

contrato, independentemente da vontade das partes, de tal forma 

extraordinários e anormais que impossível se tornava a prevê-los razoável e 

antecedentemente. São acontecimentos supervenientes que alteram 

profundamente a economia do contrato, por tal forma perturbando o seu 

equilíbrio, como incialmente estava fixado, que se torna certo que as partes 

jamais contratariam se pudessem ter podido antes antever esses fatos. Se, em 

tais circunstâncias, o contrato fosse mantido, redundaria num enriquecimento 

anormal, em benefício do credor, determinando um empobrecimento da 

mesma natureza, em relação ao devedor. Consequentemente, a imprevisão 

tende a alterar ou excluir a força obrigatória dos contratos [...]264. 

 

Dessa forma não é qualquer contrato e qualquer situação que possibilita a aplicação da 

teoria da imprevisão, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos como acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, onerosidade excessiva para o devedor e enriquecimento 

inesperado ao credor. 

Neste contexto, salienta-se que a teoria da imprevisão não aboliu a força obrigatória 

dos contratos e tampouco permitiu a resolução ou revisão judicial dos contratos, simplesmente 

porque a execução do mesmo ficou mais onerosa, bem como não fazer a confusão comum de 

teoria da imprevisão com caso fortuito ou força maior, estes últimos, ocasionam a 

impossibilidade absoluta no cumprimento do contrato265.  

Neste sentido, destaca-se o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POSTO DE GASOLINA, CONTRATO 

DE FRANQUIA EMPRESARIAL E CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

DE FUNDO DE COMÉRCIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL NO SENTIDO 

DE DETERMINAR A RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS POR 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

IMPREVISÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS 

REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS 

CONSISTENTE EM LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. 

                                                           
263 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 3ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2003. p. 465. 
264 SERPA LOPES. Miguel Maria de. Curso de direito civil – fontes das obrigações: contratos. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 199, p. 69. 
265 SCHMIDT NETO. Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do consumidor ao código civil. Curitiba: Juruá, 202, p. 122. 
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IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À 

CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.  

INEXISTÊNCIA DE CULPA E DE FALTA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE. DANOS PROVENIENTES DE CIRCUNSTÂNCIAS 

ALHEIAS A VONTADE DAS PARTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS 

HÁBEIS A DEMONSTRAR QUE OS PREJUÍZOS ENFRENTADOS PELA 

RECORRENTE DECORRERAM DE UM FATO IMPREVISÍVEL, 

EXTRAORDINÁRIO E SUPERVENIENTE À CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJPR - 

11ª C. Cível - AC - 931324-6 - Curitiba -  Rel.: Augusto Lopes Cortes - 

Unânime -  - J. 05.09.2012) 

 

No Código de Defesa do Consumidor a consagração da teoria da imprevisão verifica-

se no artigo 6º, V, quando possibilita a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas266. 

Neste ponto ocorre a diferença valorativa entre a teoria da imprevisão e a hipótese de 

revisão contratual por superendividamento do consumidor, uma vez que no Código de Defesa 

do Consumidor permite a revisão em termos menos rígidos do que os da teoria da imprevisão.  

O princípio da obrigatoriedade do contrato, pacta sunt servanda, não atinge de modo 

integral o consumidor, nem o próprio fornecedor. O primeiro por força o artigo 6º, V do Código 

de Defesa do Consumidor, que possibilita a revisão do contrato e o segundo por força do artigo 

51, § 2º, que permite a resolução e não a revisão do contrato quando ocorrer nulidade de uma 

cláusula, apesar dos esforços de integração do contrato, decorrer ônus excessivo para qualquer 

das partes267.  

Dessa forma, não ocorrendo a composição das partes, poderá o juiz por força do artigo 

6º, V do Código de Defesa do Consumidor, prolatar sentença alterando o pacto inicial, buscando 

rever o eixo obrigacional do contrato268. 

 

 

 

 

 

                                                           
266 KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. A revisão judicial dos contratos no novo código civil, código do 

consumidor e Lei 8.666/93: a onerosidade excessiva superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p. 06. 
267 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 73. 
268 KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. A revisão judicial dos contratos no novo código civil, código do 

consumidor e Lei 8.666/93: a onerosidade excessiva superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p. 06. 
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3.5.2 Superendividamento e insolvência civil 

 

A questão de insolvência civil englobando o endividamento do consumidor ainda é 

matéria nova em novo ordenamento jurídico uma vez que o aplicador do direito ainda resiste 

na aplicação do fenômeno jurídico chamado superendividamento. 

Verifica-se que o endividamento do consumidor vem aumentando no país em razão da 

impossibilidade de honrar os pagamentos de todos os compromissos financeiros assumidos. 

Ocorre o apontamento do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e após essa 

medida protetiva, seu crédito é encerrado. 

O superendividamento ocorre primeiro que a insolvência civil. Conceitua-se a 

insolvência quando o total do passivo (dívidas) de um indivíduo que supera o seu ativo 

(dividendos). A inadimplência acompanha a insolvência, no começo é apenas uma conta sem 

pagamento, depois duas e logo vira uma sucessão de várias inadimplências. Em alguns casos é 

necessário a declaração judicial da insolvência civil, e no curso do processo é nomeado um 

administrador para liquidar o patrimônio do devedor e quitar o que for possível junto aos 

credores269. 

Segundo Brunno Pandori Giancoli:  

 

A declaração de insolvência é tratada tanto no Código Civil como no Código 

de Processo Civil, podendo ser definida como um concurso de credores, ou 

seja, uma execução da qual participam todos os titulares de crédito contra o 

mesmo executado (insolvente) e que alcança a totalidade dos bens do 

patrimônio deste. Trata-se na verdade, da hipótese de falência da pessoa 

natural270. 

 

A insolvência civil ainda que possa ser denominada de falência da pessoa natural nada 

mais é que a impossibilidade da pessoa em honrar os pagamentos pactuados. O instituto do 

superendividamento tem como objetivo evitar que o consumidor endividado tenha declarado 

sua insolvência civil, permitindo a manutenção de sua capacidade de consumo e o direito de 

continuar administrando seus bens, até a liquidação total dos seus débitos271. 

No superendividamento, o consumidor poderia procurar algumas Organizações Não 

Governamentais (ONG) especializadas em ajudar pessoas com dificuldades financeiras para 

                                                           
269 SCHMIDT NETO. Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do consumidor ao código civil. Curitiba: Juruá, 202, p. 244. 
270 GIANCOLI, Brunno Pandori. O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos 

contratos de crédito. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 87. 
271 SCHMIDT NETO. Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do consumidor ao código civil. Curitiba: Juruá, 202, p. 245. 
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possibilitar a tentativa de conciliação e quitação parcelada dos débitos, evitando a intervenção 

judicial no caso da insolvência civil. 

 Destaca-se que o traço distintivo entre o superendividamento e a insolvência civil é a 

possibilidade negocial e a administração livre dos bens do devedor, sem intervenção de um 

administrador judicial. 
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4. INSTRUMENTOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL DO CONSUMIDOR 

SUPERENDIVIDADO 

 

4.1 A REVISÃO DOS CONTRATOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

A proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor está baseada nos princípios 

da transparência, da boa-fé e da equidade. As partes devem atuar na relação de consumo com 

sinceridade, lealdade, seriedade e veracidade. Deve haver um equilíbrio na prestação assumida 

pelas partes como indicado no artigo 40, III do Código de Defesa do Consumidor272. 

Até pouco tempo atrás vigorava na esfera do Direito Civil o princípio da 

intangibilidade do conteúdo do contrato ou da obrigatoriedade do contrato, consubstanciado no 

brocardo pacta sunt servanda. O contrato é lei entre as partes, devendo haver o cumprimento 

das cláusulas pactuadas, sem qualquer possibilidade de negativa no cumprimento. 

Depois da Segunda Guerra Mundial surgiram relações massificadas envolvendo bens 

e produtos e novas formas de contratar. As cláusulas contratuais passam a serem impostas por 

uma das partes, em detrimento da outra, evidenciando a desigualdade econômica. As soluções 

tradicionais da legislação mostraram-se insuficientes para proteger a parte mais fraca273. 

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência passaram a estudar mecanismos para 

adaptarem às mudanças da sociedade, apresentando a adoção das teorias da imprevisão e da 

quebra da base do negócio, para permitir a revisão dos contratos.  

Esse cenário histórico, foi completamente alterado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, que sancionou nulidade absoluta as cláusulas abusivas (art. 51, seus incisos e 

parágrafos)274, definiu como direitos básicos dos consumidores o disposto no artigo 6º, V: "a 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 

revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas"275.  

O legislador acolheu todo o caminho construído pela doutrina e pela jurisprudência, 

solidificada ao longo dos últimos anos, no sentido de restabelecer o equilíbrio contratual, 

                                                           
272 KHOURI, Paulo Roberto Roque Antonio. A revisão judicial dos contratos no novo código civil, código do 

consumidor e Lei 8.666/93: a onerosidade excessiva superveniente. São Paulo: Atlas, 2006, p. 154. 
273 SCHMIDT NETO. Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do consumidor ao código civil. Curitiba: Juruá, 202, p. 221. 
274 CASADO. Marcio Mello. Proteção do consumidor de crédito bancário e financeiro. São Paulo: RT, 2006, 

p. 279. 
275 SCHMIT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas de consumo. São Paulo: RT, 2006, p. 136. 
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modificando as cláusulas ou determinando sua revisão, num verdadeiro ato de intervenção 

estatal na área dos contratos. 

 

4.1.1 Teoria da revisão decorrente de causas concomitantes à formação do contrato 

 

As causas consideradas concomitantes à formação do contrato, contaminam o pacto 

desde o seu nascimento, trazendo de forma genética o germe que pode determinar a modificação 

por determinação judicial, cita-se as cláusulas abusivas e as prestações desproporcionais.  

O Código de Defesa do Consumidor elencou no artigo 51 as cláusulas abusivas 

inseridas nos contratos relativos ao fornecimento de produtos e serviços, como nulidades de 

pleno direito276. 

Considera-se abusiva, aquela cláusula resultante da prevalência de uma das partes 

sobre a outra em decorrência de fatores diversos. As cláusulas abusivas têm fundamento 

jurídico no princípio da boa-fé, que informa as relações contratuais de consumo, apresentando 

o reconhecimento da nulidade plena, conduzindo a sua retirada, mas não a resolução do 

contrato277. 

Dessa maneira, pensando na preservação do contrato o juiz pode rever cláusula 

contratual que esteja em desacordo com a normalidade do equilíbrio entre as partes, 

determinando a retirada e reequilíbrio entre as partes. 

O Código de Defesa do Consumidor além do princípio da boa-fé, adotou o do 

equilíbrio entre as partes contratantes, destacando esse último na possibilidade de nulidade 

absoluta de pleno direito das cláusulas abusivas, especialmente as que colocam o consumidor 

em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC)278, além de vedar ao fornecedor exigir do 

consumidor vantagem manifestamente excessiva279. 

Em correspondência a tais dispositivos, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu 

como direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais”280. 

Observa Luís Renato Ferreira da Silva que:  

                                                           
276 CASADO. Marcio Mello. Proteção do consumidor de crédito bancário e financeiro. São Paulo: RT, 2006, 

p. 279. 
277 ALMEIDA. João Batista. A revisão dos contratos no código de defesa do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 33. São Paulo: RT, 2000, p. 146.  
278 CASADO. Marcio Mello. Proteção do consumidor de crédito bancário e financeiro. São Paulo: RT, 2006, 

p. 279. 
279 ALMEIDA. João Batista. A revisão dos contratos no código de defesa do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 33. São Paulo: RT, 2000, p. 147. 
280 SCHMIT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas de consumo. São Paulo: RT, 2006, p. 136. 
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No Brasil, em face do diploma dos consumidores, sustenta-se a possibilidade 

de revisão por incidência do art. 6.º, V, que refere à revisão de cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, o que não é outra 

coisa senão a figura da lesão. Há quem diga que tal norma pertine apenas à 

onerosidade excessiva eis que no texto consta a expressão fatos 

supervenientes. Em verdade, o dispositivo referido contém duas regras de 

revisão. A primeira quanto a prestações desproporcionais; a segurança quanto 

a fatos supervenientes. Logo, o remédio adequado, no direito brasileiro de 

consumidores, é o da revisibilidade (ou modificação, na dicção legal) 281. 

 

Deve ser comprovado que a prestação é excessivamente desproporcional em desfavor 

do consumidor para justificar sua revisão. 

 

4.1.2 Revisão decorrente de causas supervenientes à formação do contrato 

 

As causas supervenientes à formação do contrato também podem determinar a sua 

revisão. Nesse caso, acontecimentos posteriores à celebração, situados fora das cláusulas 

contratuais, podem ensejar a quebra do equilíbrio contratual inicialmente estabelecido282. 

 Tais acontecimentos podem interferir de forma tão expressiva no contrato, a ponto de 

ocasionar-lhe a quebra do equilíbrio, tornando excessivamente onerosa a prestação. Podem 

também determinar a resolução do contrato, quando apesar dos esforços de integração, decorrer 

ônus excessivo a qualquer das partes.  

Incluem-se nestas causas as circunstâncias imprevisíveis e a quebra da base do negócio 

por onerosidade excessiva. 

 

4.1.3 Teoria da Imprevisão como fator de revisão 

 

A teoria da imprevisão não foi acolhida expressamente pelo Código de Defesa do 

Consumidor, embora o tenha sido em legislações esparsas, mas a doutrina e a jurisprudência 

têm entendido que a imprevisão é apta a proporcionar a revisão dos contratos, porém baseadas 

em dispositivos da lei civil283. 

Salienta Luís Renato Ferreira da Silva: 

 

                                                           
281 FERREIRA DA SILVA, Luís Renato. Revisão dos contratos: do código civil ao código do consumidor. 1ª. 

ed. Rio de Janeiro: Forense. 1998, p. 40. 
282 SCHMIDT NETO. Andre Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do código de 

defesa do consumidor ao código civil. Curitiba: Juruá, 202, p. 145. 
283 ALMEIDA. João Batista. A revisão dos contratos no código de defesa do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 33. São Paulo: RT, 2000, p. 147. 
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Em que pese o campo mais restrito em que incide esta teoria, vinculando-se à 

vontade das partes, a sua aplicação, em sede de revisão, dá-se pelo recurso 

hermenêutico do art. 112. Ao ordenar que se considere mais à vontade das 

partes que à literalidade do pacto, faz-se remissão à vontade final. Com isso, 

o respeito a esta vontade importa em afastarem-se as circunstâncias 

excessivamente onerosas que podem romper a comutatividade do pacto284. 

 

A onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível dificulta 

extremamente a adimplemento do contrato, determinando a justificar a sua revisão.  

A propósito do tema, Orlando Gomes assim se expressa: 

 

Quando acontecimentos extraordinários determinam radical alteração no 

estado de fato contemporâneo à celebração do contrato, acarretando 

consequências imprevisíveis, das quais decorre excessiva onerosidade no 

cumprimento da obrigação, o vínculo contratual pode ser resolvido ou, a 

requerimento do prejudicado, o juiz altera o conteúdo do contrato, restaurando 

o equilíbrio desfeito. Em síntese apertada: ocorrendo anormalidade 

da alea que todo contrato dependente do futuro encerra, pode-se operar sua 

resolução ou a redução das prestações285.  

 

Segundo João Batista Almeida, a onerosidade excessiva pode proporcionar o 

enriquecimento sem causa, razão pela qual ofende o princípio da equivalência contratual. É 

aferível de acordo com as circunstâncias concretas que não puderam ser previstas pelas partes 

quando da conclusão do contrato286. 

Exemplificativamente, constituem imprevisíveis e extraordinários causadores de 

onerosidade excessiva, as tempestades e os terremotos.  

 

4.1.4 Teoria da quebra da base do negócio jurídico como fator de revisão 

 

Segundo o artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor, consta como consagrado 

a quebra da base do negócio como circunstância que possa alterar o conteúdo do contrato, 

podendo a vir desvirtuá-lo e causar onerosidade excessiva a uma das partes287. 

Para que seja acolhido pleito fundado nessa teoria é preciso realizar análise 

constitutiva para verificação se a base do negócio foi atingida, se ocorreu situação anormal (não 

                                                           
284 FERREIRA DA SILVA, Luís Renato. Revisão dos contratos: do código civil ao código do consumidor. 1ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense. 2003, p. 151. 
285 GOMES, Orlando. Contratos. 12ª ed., 3.ª t. Rio de Janeiro: Forense. 1990, p. 41-42. 
286 ALMEIDA. João Batista. A revisão dos contratos no código de defesa do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 33. São Paulo: RT, 2000, p. 148. 
287 SCHMIT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas de consumo. São Paulo: RT, 2006, p. 136. 
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corriqueira), se a economia contratual foi afetada (tornando insuportável o cumprimento para 

uma das partes), se a situação adversa não é imputável ao contratante e, finalmente, se a 

contratação não imputou a uma das partes o ônus do evento futuro, de maneira que a ela caberá 

suportar lhe sem alegar quebra da base do negócio e por final se ocorreu onerosidade 

excessiva288. 

A maior inovação trazida por esta teoria foi a possibilidade de modificar o contrato de 

acordo coma novas condições fáticas, enquanto a cláusula rebus sic stantibus, em se tratando 

de um instituto que visa a liberação de uma manifestação de vontade passada e não da 

reconstrução da vontade, sempre objetivou a extinção do negócio289. 

Conforme Anísio José de Oliveira indica: “devedor pode propor a manutenção com 

uma contraprestação aumentada, para o credor optar entre esta e a liquidação judicial, e da 

explicação entende-se afinal que, no desacordo, resolve o juiz” 290. 

Luís Renato Ferreira da Silva anota que: 

 

O exame da teoria da base do negócio jurídico, também vinculada à ideia de 

circunstâncias posteriores à contratação, tem cunho mais objetivo. É que (a) 

se prescinde da imprevisibilidade do evento futuro e (b) não se protege apenas 

o fato excessivamente oneroso. A teoria resguarda situações onde o contrato 

resta frustrado, perdendo seu sentido por rompimento da sua base. Através de 

teorias nascidas no direito anglo-americano e desenvolvidas no direito 

alemão, a tese da base encontra acolhida como causa de revisão na vigente 

legislação de proteção ao consumidor (art. 6.º, V, 2.ª parte) e, no direito 

comum, por força do onipresente princípio da boa-fé291. 

 

No Código de Defesa do Consumidor o artigo 6º, V, regula não apenas a revisão por 

fato superveniente, denominado de sinalagma funcional, mas também por fato 

concomitantemente à celebração do contrato, denominado sinalagma genético, visando a justiça 

contratual292. 

 Entende-se que o legislador tomou o cuidado de regular o desiquilíbrio como algo 

injusto, quando uma das partes está levando vantagem demasiada em decorrência da ignorância 

da outra parte. 

                                                           
288 ALMEIDA. João Batista. A revisão dos contratos no código de defesa do consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor vol. 33. São Paulo: RT, 2000, p. 148. 
289 SCHMIDT NETO, André Perin. Revisão dos contratos com base no superendividamento: do Código de 

Defesa do Consumidor ao Código Civil. Curitiba: Juruá, 2012, p. 153. 
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Para a conclusão do referido artigo o legislador baseou-se nos princípios: da 

vulnerabilidade (art. 4º, I) princípio da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual (art. 4º, III), 

estando este último expresso no próprio artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor293. 

 

4.2 O SUPERENDIVIDAMENTO COMO FATO SUPERVENIENTE PARA REVISÃO DOS 

CONTRATOS DE CONSUMO 

 

O superendividamento do consumidor é fato atual em nossa sociedade e não pode 

passar desapercebido como é tratada pelos legisladores e aplicadores do direito uma vez que a 

situação conduz o indivíduo a uma situação tão complexa que fere a sua dignidade como pessoa.  

Essa sociedade, denominada sociedade de consumo, indica que o ato de consumir faz 

a inserção do indivíduo, e o superendividamento de forma indireta, exclui o indivíduo da 

possibilidade de continuar consumindo e participando da ceio social294. 

Essa situação deve ser tratada com urgência pelos legisladores e os aplicadores do 

direito devem buscar junto ao judiciário medidas que possam amenizar a situação e resguardar 

a sua dignidade da pessoa humana295. 

Delimita-se algumas características do superendividamento, buscando as origens e 

possíveis medidas processuais que possam ajudar na solução do problema. 

 

4.2.1 Onerosidade excessiva nos contratos bancários 

 

A onerosidade excessiva nos contratos bancários é um dos fatores que impulsionam o 

superendividamento do consumidor. É possível através de análise simples dos termos 

contratados pelas partes a verificação da disparidade de garantias e valores em favor daquele 

que elaborou o pacto. 

A apresentação ao judiciário da revisão contratual fundada na onerosidade excessiva, 

sua prova contábil e indispensável. Cabe ao judiciário, o recebimento dos pleitos da petição 

inicial, verificação das provas dos autos e a consumação na sentença296. 
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A “onerosidade excessiva" é um conceito vago e os parâmetros para sua aferição 

mostram-se complexos, sempre que possível ou não provado da forma adequada, o judiciário 

não aceita a referida alegação, corroborada com laudo pericial e cálculos, sob o fundamento de 

que a parte tomou conhecimento dos valores quando da assinatura do pacto297. 

O Superior Tribunal de Justiça toma por base a "taxa média de mercado" para aferir a 

existência de ônus excessivo nos contratos bancários. Entretanto, a análise jurídica dos juros no 

mercado financeiro demonstra que a utilização da taxa média de mercado, além de conter em 

sua composição taxa considerada ilegal pelo ordenamento jurídico, pode afrontar o Código de 

Defesa do Consumidor, vez que contraria o texto Constitucional, no qual descreve que os 

contratos devem observar sua função social e primar pela dignidade da pessoa humana como 

princípio da ordem econômica e fundamento do Estado Democrático de Direito298. 

A onerosidade excessiva dos contratos bancários é tema que os aplicadores do Direito 

quando militam representando os consumidores enfrentam demasiada dificuldade e os juízes 

repetem as assertivas fundamentando de que não se trata do tema em questão. 

O fundamento que não acata a onerosidade excessiva, está na contramão da justiça 

social, uma vez que vários seguimentos de mercado no Brasil estão enfrentando grave crise 

financeira. Exemplifica-se com os “caminhoneiros”, que seus contratos de financiamentos de 

veículos foram pactuados na vigência de outra realidade financeira do seguimento, atualmente 

não possuem condições de continuar a honrar o contrato e o judiciário mantém a argumentação 

de que inexiste prova de desiquilíbrio entre as partes. 

Os operadores do direito possuem um trabalho de “formiguinha” com o intuito de 

submeter ao judiciário ações de revisão de contratos com o tópico “onerosidade excessiva”, 

buscando instruir a petição inicial com cálculos aritméticos simples que possam demonstrar que 

pacto está com valores que são favoráveis apenas as instituições financeiras.  

 

4.2.2 Submissão dos bancos ao Código de Defesa do Consumidor 

 

A submissão das instituições financeiras a legislação do consumidor parece estar mais 

sedimentada nos últimos anos, mais ainda se encontra aplicadores do direito que resistem a 
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assertiva sob o argumento de que o consumidor não se enquadra no conceito apresentado do 

Código de Defesa do Consumidor299. 

A Constituição Federal idealizou a Ordem Econômica e Financeira como um sistema 

para proporcionar vida digna ao cidadão conforme ditames da justiça social o que justifica a 

defesa do consumidor ter sido inserido de forma expressa no texto Constitucional. 

Segundo o artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor: “Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

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

trabalhista”300. 

De forma consciente o Superior Tribunal de Justiça aplica o Código de Defesa do 

Consumidor aos serviços prestados pelas entidades do Sistema Financeiro Nacional, tendo 

inclusive sumulado a questão: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras”. 

Antônio Carlos Efing aduz que a partir da edição do Código de Defesa do Consumidor, 

todas as questões que envolvam contratos bancários deverão ser regidas pelo diploma legal, 

salientando que: 

 

Desde os serviços bancários que envolvem a fase pré-contratual (confecção 

de cadastros, solicitação de documentos etc.), as questões relativas as 

obrigações assumidas por ambas as partes (instituição financeira e cliente 

consumidor), a cobrança de eventuais débitos decorrentes desta contratação e 

até o que diz respeito a inclusão do consumidor em cadastros de inadimplentes 

(Serasa, Cadin, Protestos etc.), estão regidas pelo Código do Consumidor301. 

 

É dever do Banco Central do Brasil regular o correto funcionamento das instituições 

financeiras, razão pela qual se admite a utilização da Resolução n.º 2.878 para estes fins, sem 

exceção, pois o meio correto de tutelar a defesa do consumidor é a Lei n.º 8.078/90.  

Muito se discutiu sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) n.º 2.591, 

restando pacificado que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a todos os serviços e 
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operações bancárias, inclusive às cláusulas que se referem à parte econômica do contrato, 

aplicando os princípios da boa-fé, da transparência e da lealdade302. 

 

4.2.3 A prova da onerosidade excessiva nos contratos bancários 

 

No Brasil além dos direitos resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor, o 

indivíduo deve produzir a prova necessária, uma vez que o judiciário exige a prova de dos fatos 

alegados. O conceito de onerosidade excessiva é vago e cabe ao judiciário a análise dos 

princípios constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor para aplicação ao caso 

concreto da maneira adequada303. 

No Código de Defesa do Consumidor o instituto da revisão contratual é pautado na 

aferição de ônus excessivo. Entende-se que a análise realizada pelo STJ é equivocada, uma vez 

que a taxa média do mercado não serve como referência justa para adequação contratual. Em 

meio à crise financeira, ainda que a taxa esteja de acordo com a taxa média estabelecida pelo 

Banco Central, a análise deveria ser aplicada ao caso concreto obedecendo aos fatos e condições 

das partes304. 

Busca-se a construção de um conceito de onerosidade excessiva, apresentando-o como 

direito básico do consumidor que realize a possibilidade de revisão contratual em razão de fatos 

supervenientes que tornem as cláusulas contratuais excessivamente onerosas305.  

O problema é que o judiciário não tem acatado o direito estabelecido ao consumidor 

como fundamento de revisão e que possibilita alterar cláusulas estabelecidas no pacto. O Estado 

juiz é quem avalia interpretando a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor 

e delimita a situação de onerosidade excessiva. Apresenta como entendimento a extrema 

dificuldade para cumprir a obrigação assumida, a ponto de levar o consumidor à ruína, à 

pobreza, à marginalização, violando assim a própria dignidade humana306. 

                                                           
302 EFFING, Antonio Carlos. A comprovação da onerosidade excessiva nos contratos bancários: uma nova 
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Para tanto, deve o julgador debruçar-se a analisar se a alegada onerosidade é ou não 

objetivamente excessiva307, verificando de forma concreta no caso particular os valores 

envolvidos na operação308. 

O Código de Defesa do Consumidor ao tratar sobre as cláusulas abusivas em seu artigo 

51, ratifica a nulidade destas cláusulas quando da existência de obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com 

a boa-fé ou a equidade. 

Antonio Carlos Efing acredita que o meio hábil de se fazer justiça é analisar os 

contratos de forma singular, respeitando as particularidades dos contraentes principalmente 

quando se trata de contratos de adesão, pois a onerosidade excessiva apenas poderá ser 

configurada levando em conta as condições técnica, financeira e social dos contraentes, sem as 

quais não será possível adequar o contrato à sua função social e certamente se estará 

desrespeitando a dignidade da pessoa humana309.  

 Dessa maneira entende-se que a onerosidade excessiva é conceito indispensável para 

a revisão contratual, porém atualmente os aplicadores do direito tem dispendido pouca análise 

no fenômeno social relevante. 

 

4.2.4 A revisão contratual no Código de Defesa do Consumidor 

 

A revisão do contrato é a única alternativa ao consumidor que está em situação de 

superendividamento, uma vez que não existe outros meios processuais que possam ajudar na 

solução desse problema social crescente atualmente. 

O princípio antigo do pacta sunt servanda, ao longo da história do Direito, em especial 

do direito bancário, sofreu fortes abalos em razão da reativação da cláusula rebus sic stantibus, 

normalmente denominada teoria da imprevisão310. 

 Na sociedade moderna, massificada e globalizada, frequentemente os contratantes, no 

curso dos contratos de longa duração, se veem gravemente onerados à vista de acontecimentos 
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supervenientes à formação do contrato. Não pretendem a resolução do contrato, mas sim a sua 

revisão para que possa dar continuidade aos pagamentos e futura quitação do pacto assumido311. 

A proteção do contrato na vigência do Código de Defesa do Consumidor está baseada 

nos princípios da transparência, da boa-fé e da equidade, e as partes devem atuar na relação de 

consumo com sinceridade, lealdade, seriedade e veracidade, mas também deve haver o 

equilíbrio na prestação assumida pelas partes, correlacionado no artigo 40, III do Código de 

Defesa do Consumidor312. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a resolução por onerosidade excessiva 

veio expressa do artigo 6º, V, quando o legislador fez constar: “(...) a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas ”313.  

A revisão pode ser convertida em resolução contratual quando a revisão se mostrar 

medida insuficiente. O direito de revisão está ligado diretamente com o princípio da 

conservação do contrato, expressamente no artigo 51, § 2º do Código de Defesa do Consumidor 

e implicitamente no artigo 6º, V, a ideia central da revisão é no sentido de conservação do pacto.  

A revisão ocorre via judicial, mediante sentença de mérito com efeito ex tunc, produz 

efeito entre as partes e com retroatividade desde o surgimento da circunstância que gerou a 

onerosidade excessiva. Regra geral as partes não buscam a rescisão contratual e sim a reposição 

do equilíbrio entre as partes314. 

Portanto no microssistema do Código de Defesa do Consumidor, para que seja possível 

a revisão do contrato, depois de pactuado, surjam fatos que o tornem excessivamente 

oneroso315. 

A revisão contratual buscando o reequilíbrio contratual vem enfrentando atualmente 

uma situação difícil e de resistência por parte dos juízes, quando da análise do caso concreto, 

uma vez que o entendimento tem sido de que a revisão não deve ocorrer sob pena de ferir o 

direito do credor. 
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4.3 COMBATE AO SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

4.3.1 Formas de Enfrentamento do Superendividamento 

 

O problema denominado superendividamento possui grande representatividade no 

país. O tema tem sido alvo de reportagens jornalísticas buscando informar a população e alertar 

sobre a possibilidade se buscar ajuda com profissionais habilitados. 

Em razão ao grande número de pessoas afetadas a solução deve ocorrer de forma 

coletiva, com medidas de políticas do consumidor, mais especificamente pelo Ministério da 

Justiça, por meio do órgão responsável por situações dessa ordem, o Departamento Nacional 

de Proteção do Crédito (DNPC) e aplicadas em conjunto com os Procons em suas áreas de 

jurisdição316. 

Não existe legislação específica que possa resolver o problema dos consumidores 

endividados, a procura de forma provisória para os efeitos do fenômeno deve ocorrer por meio 

do Código de Defesa do Consumidor e de forma preventiva e através do tratamento de casos 

isolados submetidos ao crivo do judiciário.  

No judiciário, existem casos com soluções inacreditáveis ao crivo de estudiosos da 

legislação consumerista, em que Cortes funcionam como escritórios de cobrança, adstritos do 

voluntarismo, ao afirmarem a vigência do pact sunt servanda e da legalidade das condutas das 

concedentes do crédito317. 

O Estado tem apresentado soluções singelas como a tutela de interesses difusos e 

coletivos do Ministério Público que tem se esforçado a combater o superendividamento, por 

meio de ritos que promovem maior acesso à Justiça como os Juizados Especiais Cíveis, 

previstos na Lei n.º 9.099/95318. 

Perante os Juizados Especiais Cíveis as medidas tomadas são limitadas e na maioria 

dos casos, o máximo que pode ser feito é a tentativa de conciliação através de mutirões 

organizados entre credores e devedores, sempre contando com a ajuda voluntária da Ordem dos 

Advogados do Brasil e núcleo de práticas jurídicas de faculdades da cidade. 
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A conciliação é um instrumento importante para atenuar o superendividamento do 

devedor mediante o emprego das medidas acordadas, de livre escolha pelas partes, podendo 

consistir na temporização, no reescalonamento, na redução da taxa de juros e até mesmo no 

perdão das dívidas319. 

O judiciário de forma inovadora tem auxiliado em muitos casos o consumidor 

superendividado quando começa a aparecer a nível de Turmas Recursais jurisprudências 

favoráveis a consumidores devedores. Enquanto não existir uma política pública de combate ao 

superendividamento a alternativa é via judicial, buscando a fiscalização e a aplicação dos 

princípios dispostos no Código de Defesa do Consumidor. 

Destaca-se os maiores problemas da dogmática jurídica a serem enfrentados pelo 

judiciário, levando em consideração o tema superendividamento, a falta de equilíbrio nas 

relações contratuais, direito de informação e esclarecimentos aos consumidores 

desrespeitados320. 

O superendividamento é um problema que vai além do âmbito jurídico, uma vez que 

afeta a sociedade como um todo e como problema, apresenta malefícios às partes e por esta 

razão o seu enfrentamento traz vantagens a todos os envolvidos. A sociedade que possui 

tratamento legal ao fenômeno do superendividamento, aumenta as possibilidades de gastos 

sociais com lazer, saúde, educação e até mesmo na aquisição de bens de consumo, tornando 

essa sociedade mais feliz e solidária321. 

O fenômeno social do superendividamento requer uma providência por parte do 

Estado para que possa ser resolvido a situação limite de endividamento, e o legislador deverá 

apresentar uma solução para os devedores. 

Clarissa Costa de Lima explica que a comissão de Juristas instituída para a atualização 

do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que: 

 

[...] o modelo norte-americano do fresh stard (falência total, com o perdão das 

dívidas, após a venda dos bens disponíveis, de forma a permitir um recomeço 

para o consumidor superendividado e sua reinclusão no consumo) é por 

demais avançado para ser implantado no Brasil, uma sociedade que já conhece 
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leis do bem de família e de limites à liquidação dos bens dos consumidores. 

Melhor parece ser o modelo francês322. 

 

Faz-se necessário a construção de um modelo para tratamento do superendividamento 

dos consumidores brasileiros, realizando uma mesclagem entre o modelo americano e o modelo 

francês com as características especificas dos consumidores do Brasil. 

São diversas as técnicas de proteção preventivas e repressivas para mitigação dos 

efeitos do superendividamento. Indica-se que a alternativa diante do fenômeno do 

endividamento é a análise do caso concreto, para que segundo as características apresentadas 

do caso seja decidida qual a melhor alternativa a ser aplicada. 

 

4.3.1.1 Prevenção 

 

A prevenção possui aplicação prática complexa, encontrando-se arraigada na 

sociedade a cultura do litígio. As faculdades de direito formam excelentes operadores do direito 

voltados para atuação contenciosa. Tradicionalmente a visão do Direito como ciência que trata 

dos conflitos, esquecendo-se de que também é sua função a prevenção323. 

 Alguns cursos de direito ao longo do país já estão inseridas disciplinas que tratam em 

suas ementas de meios alternativos de solução de conflitos, apresentando a prevenção como 

uma das melhores alternativas ao fenômeno do superendividamento. 

De forma preventiva o Estado pode atuar de forma a impor deveres de informação 

antes da formação do contrato, inibindo cláusulas abusivas, trazendo ao consumidor a 

possibilidade de uma reflexão mais detalhadas sobre as responsabilidades financeiras que está 

por assumir, buscando evitar o superendividamento do consumidor324. 

Existem programas de aconselhamento aos consumidores que são desenvolvidos por 

entidades não governamentais que apresentam ajuda no aconselhamento dos endividados, 

salientando a análise de alternativas que possam auxiliar a superar a referida situação, 

funcionando como apoio moral e psicológico ao superendividado. 

 

                                                           
322 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 130. 
323 CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli; MELLO, Heloísa Carpena Vieira de. Superendividamento: propostas 

para um estudo empírico e perspectiva de regulação. In: MARQUES, Claudia Lima; CAVALAZZI, Rosângela 

Lunardelli (Coords.). Direitos do consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: RT, 

2006, p. 315.  
324 TIMM, Luciano Benetti. O superendividamento e o direito do consumidor. Revista Magister de Direito 

Empresarial, Concorrencial e do Consumidor. Porto Alegre: Magister, n. 8, p. 40-55, abril/maio, 2006, p. 47. 
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4.3.1.2 Dever de informação e demais deveres dos fornecedores 

 

O dever de informar e o direito à informação clara e adequada é um direito básico do 

consumidor, estabelecido no artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor, assegurado 

também via Constitucional com o artigo 5º, XIV, uma vez que a ideia de transparência nada 

mais é do que uma derivação do princípio maior da boa-fé objetiva325. 

Destaca-se que não basta a informação seja transmitida, deve haver o entendimento, 

uma vez que o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos artigos 31 e 46 de que se a 

informação transmitida não for compreensível, não obriga o consumidor326.  

O maior instrumento de prevenção do superendividamento dos consumidores é a 

informação, no Projeto de Lei n.º 283, que prevê a atualização do Código de Defesa do 

Consumidor, combate a falta da informação através da “promoção do endividamento”, inserido 

no artigo 9º.  A informação detalhada ao consumidor é um dever de boa-fé, dever de informar 

os elementos principais e mesmo o dever de esclarecer o leigo sobre os riscos do crédito e o 

comprometimento futuro de sua renda (art. 12º)327. 

Segundo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deverá informar 

prévia e adequadamente o consumidor sobre todos os elementos do contrato de crédito antes de 

concluí-lo, em especial apresentando o preço, as condições de pagamento, bem como a soma 

total a pagar com ou sem financiamento328.  

A informação prévia e adequada é conduta de boa-fé. Cabe ao consumidor a decisão 

da contratação após a correta prestação das informações. Os consumidores brasileiros são alvos 

de agentes experts no convencimento, maculando o livre convencimento do consumidor e 

entendimento real das condições de pagamento, fomentando de forma astronômica a indústria 

do endividamento. 

 

 

                                                           
325 SANTOLIM, César Viterbo Matos. Os princípios de proteção do consumidor e o comércio eletrônico no 

direito brasileiro. Revista de direito do consumidor vol. 55. São Paulo: RT, 2005, p. 74. 
326 SCHIMITT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2006. p. 147. 
327 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 565. 
328 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 566. 
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4.4 A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM MATÉRIA DE 

TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO: A PREVISÃO DE UMA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO PROJETO DE LEI N.º 283 

 

O Código de Defesa do Consumidor foi elaborado antes da democratização do acesso 

ao crédito ao consumo e por essa razão não havia a preocupação com o superendividamento do 

consumidor brasileiro. 

A democratização do crédito ocorrida nos últimos anos, atingiu os brasileiros de baixa 

renda, baixa escolaridade e que nunca receberam qualquer educação financeira. Contribuiu para 

que os especuladores do mercado financeiro pudessem inserir no mercado de consumo o crédito 

com altas taxas de juros. 

Para atualização do Código de Defesa do Consumidor, o Senado Federal instituiu uma 

comissão de juristas329, apresentando uma proposta para regular os contratos de crédito ao 

consumo e superendividamento, a qual foi incorporada ao Projeto de Lei n.º 283, incluindo 

normas que visam promover o acesso ao crédito responsável e comprometimento do mínimo 

existencial dos consumidores330. 

De forma expressa o Projeto de Lei n.º 283 optou pela prevenção, onde não instituiu 

um sistema formal de falência como os existentes no direito comparado, mas sim idealizou a 

possibilidade de reabilitar o devedor por meio de educação financeira, para alívio emocional e 

psicológico, possibilitando o retorno do consumidor ao mercado de consumo331. 

Entretanto ainda existe um vácuo no ordenamento jurídico brasileiro que não permite 

a solução do superendividamento do consumidor, uma vez que as ações revisionais de contrato 

bancário e a insolvência civil são instrumentos inadequados para o tratamento do 

superendividamento332. 

Todavia demonstra-se ineficaz o disposto no artigo 6º, V do Código de Defesa do 

Consumidor ao autorizar a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

                                                           
329 Cinco dos mais respeitados especialistas em Direito do Consumidor do Brasil integram a Comissão de 

Juristas presidida pelo Min. Herman Benjamim: Claudia Lima Marques, Ada Pellegrini Grinover, Kazuo 

Watanabe, Leonarco Rocoe Bessa e Roberto Pfeiffer. 
330 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 132. 
331 MARQUES, Claudia Lima; LIMA, Clarissa Costa; BERTONCELO, Káren Rick Danilevicz. Anteprojeto de 

lei dispondo sobre a prevenção e o tratamento das situações de superendividamento de consumidores pessoas 

físicas de boa-fé. Revista de Direito do Consumidor vol. 73. São Paulo: RT, 2010, p. 345-367. 
332 MARQUES. Claudia Lima. Sugestões para uma lei sobre tratamento do superendividamento de pessoas 

físicas em contratos de crédito ao consumo: proposições com base e pesquisa empírica de 100 casos no Rio 

Grande do Sul. In: MARQUES, Claudia Lima; CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli (coord.). Direitos do 

Consumidor endividado: superendividamento e crédito. São Paulo: RT, 2006, p. 306. 
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desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas333.  Os advogados militantes na área, não têm logrado êxito com o 

fundamento de que parte dos magistrados julgam extintos os pedidos com fulcro na 

impossibilidade jurídica do pedido e improcedente por conta dos velhos princípios pacta sunt 

servanda e autonomia da vontade334. 

Ainda que fosse possível a superação das dificuldades apresentadas, admitindo-se a 

revisão dos contratos de crédito com base na onerosidade excessiva para o superendividamento 

passivo e na teoria da quebra da base do negócio jurídico para o superendividamento ativo, é 

preciso destacar que as ações revisionais não visam ao tratamento do superendividamento dos 

consumidores335. 

Nestes casos individuais submetidos ao crivo do julgador, o máximo que o juiz pode 

fazer é examinar as cláusulas contratuais, com o único objetivo de restabelecer o reequilíbrio 

do contrato, sem a possibilidade de verificar o passivo do devedor, e as condições financeiras 

de continuar o honrar os pagamentos assumidos. 

Repreende-se a ocorrência de superendividamento não oriundo de cláusula contratual 

abusiva ou até mesmo de juros exorbitantes, vindo a ser relacionado com a forma desastrosa 

que o consumidor vem acumulando contratos de crédito. Uma das finalidades principais do 

tratamento do superendividamento é reabilitar economicamente o consumidor, encorajando-o 

a tornar-se produtivo e a participar do mercado de consumo, contraindo novos empréstimos, 

desde que nos limites adequados em atenção aos seus ganhos financeiros. 

Embora não tenha previsto um sistema formal de falência do consumidor para cuidar 

das situações de superendividamento, o Projeto de Lei n.º 283336, inovou ao propor a conciliação 

                                                           
333 EFING, Carlos Antonio. Contratos e procedimentos bancários à luz do código de defesa do consumidor. 

São Paulo: RT, 1999, p. 88. 
334 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 134. 
335 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 135. 
336 Art. 104-A - A requerimento do consumidor superendividado pessoa física, o juiz poderá instaurar processo 

de repactuação das 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 anos, preservado o mínimo existencial 

§ 1º - Entende-se por superendividamento o comprometimento de mais de trinta por cento da renda líquida 

mensal do consumidor com o pagamento do conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas, 

excluído o financiamento para aquisição de casa para moradia, desde que inexistentes bens livres e suficientes 

para liquidação total do passivo. 

§ 2º - O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais para 

transigir, à audiência de conciliação de que se trata o caput desde artigo acarretará a suspensão da exigibilidade 

do débito e a interrupção dos encargos da mora. 

§ 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. 
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global do superendividado com todos os seus credores inspirada na sugestão apresentada pela 

Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base nas iniciativas 

pioneiras de outros tribunais337. 

Essa medida buscando a conciliação entre os credores, já acontece há mais de 8 anos, 

em um projeto-piloto, com o dobro da média nacional de conciliação e a presença máxima de 

todos os credores na audiência global de conciliação, onde no atual projeto de atualização do 

Código de Defesa do Consumidor, passaria ser obrigatória338. 

A previsão da conciliação pelo Poder Judiciário é um incentivo para que os juízes 

passem a apreciar as demandas que envolvem situações de superendividamento com a 

abordagem coletiva. A conciliação é um instrumento importante para atenuar o 

superendividamento do devedor mediante o emprego das medidas acordadas, de livre escolha 

pelas partes, podendo consistir em renegociação dos valores e das taxas de juros pactuadas ou 

até mesmo no perdão das dívidas. 

Segundo Clarissa Costa de Lima: 

 

[...] a conciliação pode ser a primeira fase do procedimento de falência como 

ocorre na França, Bélgica e Luxemburgo onde a fase judicial e coercitiva 

inicia somente após o fracasso da tentativa de conciliação, passando a ser uma 

alternativa para evitar o processo de falência339. 

 

Nos Estados Unidos, agências denominadas de Credit Counseling340, mantidas pelo 

setor bancário, tem o objetivo principal de encorajar e facilitar a renegociação amigável das 

dívidas para evitar que os devedores recorram ao processo de falência. Depois do ano de 2005 

                                                           
§ 4º - Constará do plano de pagamento: 

I – Referência quanto à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso; 

II – data a partir da qual será providenciada exclusão do consumidor de bancos de dados e cadastros de 

inadimplentes; 

III – condicionamento de seus efeitos à abstenção pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento 

de sua situação de superendividamento. 

§ 5º - O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importa em declaração de insolvência 

civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de dois anos, contados da liquidação das obrigações 

previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. 
337 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 137. 
338 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor n. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 14. 
339 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 140. 
340 Agências de aconselhamento sobre crédito. 
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nos Estados Unidos, a passagem pela Credit Counseling, passou a ser um pré-requisito para o 

ingresso do processo de falência341. 

Denuncia-se que nem sempre a conciliação consegue resolver as situações de 

superendividamento porque depende do acordo entre as partes em uma composição em 

equidade. Imagina-se que um consumidor superendividado seja obrigado a fazer concessões 

nas suas escolhas, administrar e economizar o dinheiro, devendo diminuir gastos supérfluos 

como TV a cabo, internet, escola particular para os filhos dentre vários itens que podem ser 

reduzidos para encaminhar o orçamento do indivíduo para aquela escala financeira possível de 

saldar os compromissos negociados. 

Destaca-se a postura de credores que nem sempre se mostram dispostos a negociar, 

reduzir e até mesmo perdoar valores, taxas e multas, mesmo cientes que se não for negociado 

dessa maneira o devedor não consegue saldar os compromissos financeiros assumidos. Em 

razão dessas situações possíveis que os sistemas formais de falências de pessoas físicas sempre 

contam com uma fase judicial na qual o juiz aplica as medidas necessárias para a recuperação 

financeira e reinserção social do consumidor. 

No anteprojeto, delimita-se que a linha a ser seguida seria do modelo francês, mais 

pedagógico, bem semelhante a recuperação judicial do que o norte-americano, semelhante a 

uma falência total342. 

 A fase judicial é coercitiva e não mais depende do consenso das partes, podendo o 

juiz determinar medidas necessárias para o ajustamento do passivo do devedor ao seu 

orçamento, podendo envolver a liquidação de bens disponíveis do devedor, parcelamento das 

dívidas, abatimento dos juros, podendo chegar inclusive ao perdão da dívida com inspiração na 

filosofia fresh start343. 

A atualização do Código de Defesa do Consumidor abre uma grande oportunidade 

para a inclusão de uma fase judicial que seguiria a conciliação prevista no artigo 104-A do 

Projeto de Lei n.º 283, inaugurando um sistema de falência para os consumidores pessoas físicas 

no Brasil. 

 

 

                                                           
341 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 141. 
342 MARQUES, Claudia Lima. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e tratamento do 

superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito do Consumidor vol. 75. São Paulo: 

RT, 2010, p. 15. 
343 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 142. 



119 

 

 
 

4.4.1 A falência como um direito de proteção do consumidor, pessoa física e de boa-fé: a 

inversão do paradigma da culpa do devedor 

 

A boa-fé do devedor é um requisito presente em quase todos os sistemas como forma 

de evitar o uso abusivo do instituto, enaltecendo a ideia central de que a falência deve beneficiar 

apenas os devedores honestos e desafortunados. 

Individualiza-se o superendividado de boa-fé juntamente os superendividados 

passivos, que não conseguiram honrar suas dívidas por razões que fugiram ao seu controle como 

o desemprego, doença entre outros344. 

Contudo, nem sempre o superendividamento é consequência do desemprego, doença 

e outros motivos semelhantes, existem inúmeras situações denominadas de superendividamento 

“ativo inconsciente” que decorrem da inexperiência, da pobreza, do reduzido nível de 

escolaridade entre outras circunstâncias que impossibilitam os consumidores de avaliar 

corretamente sua capacidade de comprometimento de pagamento, é possível a afirmação de 

que esses consumidores, salvo prova em contrário, também estariam de boa-fé345. 

Levando-se em consideração o contexto apresentado do superendividado “ativo 

inconsciente” do déficit de informação, a falência da pessoa física poderia protegê-lo e inclusive 

após o processo poderia permitir sua reintegração na sociedade de consumo, garantindo o 

acesso igualitário a bens e serviços346. 

Não há um consenso nos modelos de falência da pessoa física sobre a necessidade de 

proteção dos superendividados ativos inconscientes, uma vez que alguns sistemas permitem o 

seu ingresso na falência, como nos Estados Unidos, outros o permitem mediante a análise do 

seu comportamento, como na França e outros não permitem347. 

Na opinião de Clarissa Costa de Lima: 

 

A opção legislativa de negar a tutela da falência aos superendividados ativos 

desconsidera as necessidades sociais dos consumidores vítimas da economia 

do endividamento, como se os atrasos no pagamento decorressem de sua falta 

de vontade pagar. Trata-se de visão individualista, que encara o 

superendividado como um indivíduo que se comportou irresponsavelmente, 

                                                           
344 BERTONCELO, Karen Rick Danielevicz. Bancos de dados e superendividamento do consumidor: 

cooperação, cuidado e informação. Revista de Direito do Consumidor vol. 50. São Paulo: RT, 2006, p. 21. 
345 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 144. 
346 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. São 

Paulo: RT, 201, p. 196. 
347 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 144. 
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um esbanjador, um perdulário, que deve ser sancionado e que não merece uma 

chance, porque se desviou dos padrões socialmente aceitos348. 

 

A ideia de devedor irresponsável ignora uma séria de causas externas, vez que as 

campanhas dos experts de marketing que causam o desejo do consumo imediato: compre 

primeiro, pague depois. Crédito para quem está negativado! Toda essa súplica apelativa dos 

profissionais da área da propaganda, capturam os consumidores de baixa renda, os idosos e até 

mesmo outros com pouco discernimento financeiro. 

Considerando essa realidade dos consumidores brasileiros influenciados por inúmeros 

argumentos planejados pelos fornecedores de crédito e fazer com que a compra seja finalizada. 

Nestes casos a boa-fé existe, uma vez que o consumidor não possui condições claras e 

específicas para refletir sobre as consequências das aquisições no futuro.  

A acumulação de dívidas além da capacidade de pagamento, não é suficiente por si só 

para caracterizar a má-fé do devedor. Faz-se necessário que os credores comprovem através de 

outros indícios relacionados à atitude do devedor e sua intenção de torna-se insolvente.  

Levando-se em consideração as diversas situações que podem envolver o 

superendividamento de consumidores, o entendimento da jurista Clarissa Costa de Lima é de 

que o sistema de falência no Brasil não deve se destinar exclusivamente aos superendividados 

passivos, porque essa opção excluiria do tratamento inúmeros superendividados ativos que se 

endividaram em razão de sua limitada capacidade intelectual, como é o caso dos analfabetos 

funcionais e alguns idosos que não conseguem avaliar adequadamente o valor total do 

empréstimo que está pactuando349. 

O superendividamento ativo pode ser resultado da concessão de crédito irresponsável 

pelos fornecedores de crédito que atrelados ao brilhantismo do pessoal de marketing e 

propaganda, causam nos consumidores o desejo pelo consumo imediato a qualquer preço. Dessa 

maneira, um sistema mais justo para a realidade da sociedade massificada de crédito deveria 

incluir os superendividados ativos mediante a avaliação da sua boa-fé em cada caso concreto 

submetido ao crivo do judiciário. 

A jurisprudência francesa apresenta critérios na apreciação da boa-fé dos 

superendividados ativos, na qual verifica qual foi a intensão do consumidor, ou seja, se o 

superendividamento foi intencional ou em decorrência de sua precária análise de quanto poderia 

                                                           
348 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 145. 
349 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 147. 
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comprometer-se. Evidentemente outros critérios ajudam a esclarecer a boa-fé do devedor, como 

por exemplo a análise do que foi adquirido, uma vez que bens supérfluos não podem ser 

considerados como de primeira necessidade350. 

Verifica-se essa abordagem na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, que reputou a instituição financeira de má-fé por ter concedido crédito ao 

consumidor mediante contratos de mútuo sucessivos e concomitantes comprometendo todo o 

seu salário351.  

Na jurisprudência francesa, a análise da conduta do fornecedor de crédito e o dever de 

informação correta e clara já existe de longa data, os descumprimentos podem ensejar à 

condenação de indenização por perdas e danos dependendo da qualidade do mutuante, se um 

leigo ou um inexperiente ou se um profissional352. 

Respeitando-se o dever de informação, justifica-se a necessidade da falência como 

mecanismo de proteção ao superendividados ativos inconscientes, uma vez que comprovada a 

má-fé das instituições financeiras no momento da concessão do crédito, deve ser resguardado 

os direitos do consumidor superendividado. 

As situações mais complexas são aquelas que pelo grau de escolaridade, tipo de 

emprego e renda, não é possível alegar o desconhecimento pelo consumidor superendividado, 

vindo a não ser possível a aplicação da falência do superendividado ativo inconsciente.  

Nestes casos, a doutrina que estuda o comportamento econômico do devedor a 

possibilidade de sustentar a proteção desses devedores em razão da sua racionalidade limitada 

que pode levar, inclusive pessoas maduras e experientes, a avaliar inadequadamente o risco de 

endividamento353. 

Neste contexto, fornecer mais informação aos devedores sobre o risco dos 

empréstimos pouco evitará o seu superendividamento, se eles não foram capazes de usar a 

informação da forma adequada. Explica-se que as informações prestadas pelos fornecedores de 

crédito podem ter um peso menor na decisão do consumidor que contrata o crédito para 

                                                           
350 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 148. 
351 AgIn 2007.002.21188, 9ª Câm. Cível, j. 10.10.2007, Des. Orlando Secco. 
352 Casos relatados pela jurista Clarissa Costa de Lima pela 1ª Câmara da Corte de Cassação na obra: LIMA, 

Clarissa Costa de. BERTONCELLO, Káren Rick Danilevicz. Superendividamento aplicado: aspectos 

doutrinários e experiência do poder judiciário. Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 82.  
353 LIMA, Clarissa Costa de. O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos 

consumidores. São Paulo: RT, 2014, p. 150. 
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satisfazer o desejo imediato de um produto ou serviço, acreditando que possuirá condições de 

honrar com o compromisso pactuado354. 

Dessa maneira, no ordenamento jurídico, a inserção da falência do consumidor pessoa 

física superendividado, levando em consideração a sociedade massificada, deve ser acolhido os 

superendividados passivos, os ativos inconscientes, estes últimos mediante a análise da boa-fé 

de cada um no caso concreto, restando absolutamente excluídos aqueles consumidores de má-

fé que assumiram de forma consciente e deliberada, compromissos financeiros com a intenção 

de não pagar355. 

 

4.4.2 A preferência pelos planos de pagamentos 

 

Os sistemas de falência de pessoa física costumam ser divididos em duas categorias 

com características diferentes: O plano de pagamento para os países de tradição civil law e o 

perdão das dívidas para os países de tradição common law que seguem a filosofia fresh start. 

No caso do plano de pagamento, pode ser acordado consensualmente pelas partes ou 

imposto pelo juiz, na qual é uma solução do endividamento através de uma programação de 

pagamentos pelo devedor durante um determinado período. Como resultado o devedor tem que 

trabalhar para pagar dívidas passadas, e submetido a uma disciplina rigorosa ao que tange seus 

gastos pessoais e de subsistência356. 

O perdão das dívidas, restaura a situação financeira do devedor num curto período de 

tempo mediante a liquidação dos bens livres e penhoráveis. No caso de inexistências de bens 

do devedor, fica liberado do pagamento das dívidas pretéritas, pois parte do entendimento de 

que se o devedor trabalha somente para pagar seus credores, ele não terá nenhum incentivo para 

trabalhar mais e ainda terá um futuro sem esperança e comprometido com o pagamento das 

dívidas357. 

Ambos os modelos apontam inconvenientes, uma vez que os planos de pagamento são 

criticados por sacrificar demais os devedores em razão de sua duração muito longa ou por se 
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revelarem inexequíveis, especialmente quando os devedores não possuem rendimentos estáveis 

para permitir o pagamento das dívidas. Os modelos do perdão são criticados por liberar alguns 

devedores que teriam condições financeiras de reembolsar suas dívidas358. 

No cenário brasileiro o plano de pagamento apresenta-se como a melhor opção para o 

tratamento do superendividamento dos consumidores porque além de proporcionar o reembolso 

dos credores e aliviar as dificuldades financeiras do devedor, atende o objetivo moral de 

incentivar a cultura do pagamento das dívidas359. 

Segundo Cristina Tereza Gaulia: 

 

[...] no Brasil, o plano de pagamento dos credores poderia sim ser organizados 

pelo juiz com o simples reparcelamento do débito, sob o argumento de 

“revisão” das cláusulas contratuais em face de “fatos supervenientes que 

tornaram as cláusulas contratuais onerosas”, com fulcro no art. 6º do Código 

de Defesa do Consumidor, com relação a um ou a vários credores, congelando 

o valor do débito em determinada data e promovendo a divisão do mesmo em 

pagamentos mensais conjuntos, ou sucessivos, dependendo do valor global 

dos vencimentos do cidadão superendividado, sempre respeitando os gastos 

essenciais para subsistência360. 

 

Importante destacar-se que os planos de pagamentos devem ser elaborados de forma 

que sejam exequíveis, onde o consenso entre as partes deve ser revisado pelo magistrado e deve 

preservar o mínimo para uma existência digna do consumidor. 

O plano de pagamento a ser homologado ou até mesmo elaborado pelo judiciário não 

deve depender do número de credores e sim das condições de pagamento do consumidor, na 

prática, o juiz aplicará a revisão de cláusulas contratuais que versem sobre o prazo, índice de 

juros, multas e outros implicativos já pactuados que, em razão do plano de pagamento devem 

ser alterados. 
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4.4.2.1 Questões pertinentes ao plano de pagamento: duração, mínimo existencial, renda 

excedente, possibilidade de modificação 

 

A análise das possibilidades de um plano de pagamento apresenta algumas questões 

que são necessárias, como qual será o prazo e quanto o devedor poderá se comprometer nos 

pagamentos mensais até a quitação do débito. 

Segundo Clarissa Costa de Lima, os modelos de falência adotam planos de duração de 

3 a 10 anos e salienta que quanto maior o prazo adotado, maior as possibilidades de fracasso, 

em razão de que o devedor pode entender que está trabalhando apenas para quitar dívidas 

pretéritas, fato este de desestimularia o pedido de ingresso no programa de falência, bem como 

que a situação econômica do devedor ao longo do programa pode vir a ser alterada, como por 

exemplo pelo desemprego, fato este que inviabilizaria a continuidade361. 

O prazo de duração de um plano de pagamento deve ser um tempo razoável e justo 

para que o consumidor tenha condições de quitar o que deve, respeitando o mínimo necessário 

para manutenção de uma vista justa. 

O prazo não deve ser fixado pelo credor em razão de que o prazo deve ser pensado 

com critérios de justiça e equidade. Na Alemanha o prazo máximo é de 7 anos, porém o restante 

da Europa entende que o prazo médio seria de 4 anos até se fechar ao perdão das dívidas362. 

Entende-se que prazos para pagamento dos credores devem ser fixados por critério 

discricionário do judiciário respeitando-se o que se entende por mínimo legal para que o 

devedor possa continuar vivendo com dignidade363. 

No Brasil, inexiste na Constituição Federal qualquer dispositivo que indique o quanto 

seria esse valor mínimo a ser respeitado, porém não restam dúvidas que a ordem Constitucional 

tutelou a garantia do mínimo existencial ao consagrar a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República no artigo 1º, III da Constituição Federal e, como objetivos 

fundamentais desta, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I da CF) e a 
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erradicação da pobreza e da marginalização (art. 3º, III da CF) sem falar na instituição do salário 

mínimo como direito a todos os trabalhadores (art. 7º, IV da CF)364. 

A legislação brasileira não disciplina o que seria o mínimo para viver dignamente, 

deverá adotar critérios similares de outros países para que se possa ser estabelecido um valor 

mínimo possível a ser resguardado, levando em consideração a dignidade da pessoa humana. 

Esses critérios poderão ser fixados pela lei e aplicados pelo juiz, levando em consideração o 

caso concreto, analisando a idade, a região geográfica, o grau de escolaridade, poderá sopesar 

o que seria o mínimo existencial para esse determinado indivíduo. 

A questão não se finda na elaboração do plano de pagamento, uma vez que mesmo 

depois de homologado o plano, pode ocorrer alterações na situação financeira do devedor que 

impossibilitem de continuar a honrar o pactuado. Nestes casos, deve ser submetido um pedido 

de revisão de valores ao juiz que, de posse do caso concreto poderá analisar as possibilidades e 

decidir de maneira justa. 

Da mesma forma que pode ocorrer a alteração dos ganhos do devedor para menos, 

também pode ocorrer a alteração dos ganhos do devedor para mais, entende-se que se houver 

essa alteração, é possível a prova concreta e justa, o juiz também deve revisar o plano 

homologado, uma vez que a situação financeira do devedor foi alterada. 

 

4.4.3 O perdão como um direito especial e social do consumidor sem bens e sem renda 

 

Essa categoria de devedores sem bens e sem renda, representa o maior desafio 

regulatório para a implementação dos sistemas de falência que incentivaram os planos de 

pagamento. Em países onde a legislação sobre o superendividamento já é madura como a 

Inglaterra e a Escócia, também não lograram êxito em encontrar uma alternativa quando o 

devedor não tem bens e não tem renda que seja possível quitar seus compromissos financeiros, 

ainda que parcelados365. 

No Brasil, 68,4% das famílias com os menores rendimentos têm despesas correntes 

como água, luz, alimentação, transporte, entre outros, superiores à renda mensal e a inexistência 
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de um regime diferenciado para esses devedores, poderia ocasionar prejuízos ainda maiores, 

quando é levado em consideração a dignidade da pessoa humana366. 

A dignidade das pessoas que estão inseridas em situações de superendividamento 

encontram-se abaladas, uma vez que o indivíduo perde o desejo de continuar consumindo e 

desenvolve a sensação de exclusão social, transparecendo a tristeza e a mágoa pela situação de 

não possui condições de continuar participando o mercado de consumo. 

Analisando o contexto exposto, o legislador brasileiro não poderia deixar de lado o 

devedor que não possui a mínima condição de ingressar no plano de pagamento, por prejudicar 

o mínimo existencial e desrespeitar o princípio resguardado na Constituição da igualdade.  

Uma opção para resolver a amplitude do amparo legal seria o perdão das dívidas como 

já ocorre na falência americana e no procedimento francês destinado exclusivamente aos 

devedores em “situação irremediavelmente comprometida”367. 

Os países que possuem legislação já dedicada ao superendividamento do consumidor, 

normalmente não aplicam de imediato a possibilidade do perdão das dívidas, uma vez que seria 

cômodo ao consumidor superendividado ter sua dívida toda perdoada sem qualquer esforço 

para pagá-la368,  

É estabelecido um período em que o consumidor fica com a renda comprometida junto 

ao plano de pagamento, e depois de cumprido esse prazo sem liquidação total, é que as dívidas 

são perdoadas e o consumidor retorna sem restrições ao mercado de consumo, buscando a 

conscientização e a não repetição do endividamento. 

Em Portugal, foi incluído o procedimento de insolvência para as pessoas físicas no 

Código de Insolvência e Recuperação de Empresas (Cire) sem permitir o perdão imediato das 

dívidas. Para alcançar o perdão das dívidas, o devedor português precisa cumprir um plano de 

pagamento durante o prazo de 05 anos, respeitando o mínimo existencial para somente depois, 

pode requerer a “exoneração do passivo restante”369. 

Segundo Clarissa Costa de Lima: 
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 [...] o plano de pagamento pode funcionar como um preço para o perdão das 

dívidas que deve ser conquistado e merecido pelo devedor. Contudo, esse 

“preço” é insuportável para devedores sem renda que não apresentam 

condições de pagar nem parte das dívidas vencidas. Obrigá-los a trabalhar para 

pagar as dívidas em prejuízo da sua subsistência viola o princípio da dignidade 

da pessoa humana e nos remete à escravidão moderna dos trabalhadores 

denunciada por José Reinaldo Lima Lopes no artigo Consumer bankruptcy 

and overindebtedness in Brazil, lembrando a situação dos empregados nas 

fazendas que, ao consumir mercadorias que o patrão trazia da cidade, 

acabavam devendo um valor maior que o seu salário e nunca conseguiam 

quitar a dívida370. 

 

Em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, ambos com 

amparo Constitucional, submete-se o consumidor superendividado ao plano de pagamento por 

meses, ou até anos, bem como excluí-lo por falta de condições ao ingresso, ferindo os princípios 

destacados e por esta razão o perdão da dívida em alguns casos específicos que preencham as 

condições (devedor de boa-fé), é plausível, evitando a exclusão social. 

No Brasil, o perdão para devedores sem patrimônio e sem capacidade financeira de 

pagar suas dívidas poderia ser adotado como um instrumento de tutela da dignidade da pessoa 

humana que se concretiza pela prevalência dos interesses existenciais sobre os interesses 

patrimoniais, garantindo aos consumidores de boa-fé uma vida com certa qualidade371. 

Tomando como parâmetro os modelos já adotados em outros países que escolhem as 

dívidas que podem ser perdoadas em razão de sua natureza, na maioria dos casos não são 

excluídos as dívidas alimentícias, os impostos, as multas, as indenizações de outras sanções, 

porém nas situações mais graves, quanto maior o rol das dívidas que não podem ser perdoadas, 

maior é a chance de insucesso. 

Por essa ótica, a construção de uma modelo com perdão das dívidas ficaria restrito aos 

consumidores que necessitem do benefício e façam por merecer, sempre atrelado ao 

preenchimento dos requisitos ausência de renda/bens e boa-fé. Admite-se o perdão como uma 

necessidade social. 

Além de tudo isso, segundo modelo desenvolvido pelo Projeto de Tratamento do 

Superendividamento dos Consumidores no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, foram 

instaladas oficinas de orçamento doméstico, com o intuito de promover o reforço pedagógico e 

reeducativo dos modelos europeus fundados nos planos de pagamento, atendendo aos 
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princípios da Política Nacional de Relações de Consumo estabelecidos no artigo 4º do Código 

de Defesa do Consumidor372. 

Como auxílio para reabilitação do consumidor superendividado, especialmente 

aqueles de baixa renda, seria aconselhável a junção de medidas de acompanhamento de cunho 

social, como acompanhamento médico, quando o devedor sofre de depressão, é toxicômano ou 

alcoolista, curso para adquirir formação profissional, encaminhamento ao serviço social, auxílio 

na busca de um novo emprego, entre outras possibilidades que auxiliem a reinserção na 

sociedade373. 
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CONCLUSÃO 

 

As ideias mais importantes, destacadas e desenvolvidas ao longo da pesquisa podem 

ser compiladas e apresentadas de maneira objetiva, com o intuito de resumir os pensamentos 

expostos para permitir, dessa maneira a indicação de algumas conclusões. 

O objetivo primordial do Direito do Consumidor é a proteção do sujeito vulnerável do 

mercado, denominado de consumidor. Nesse contexto, aparece também o fornecedor, possuidor 

do capital e dos meios de produção, geralmente são grandes conglomerados econômicos. Em 

um mundo cada vez mais absorvido pelo capitalismo, mesmo as nações com tradição socialista, 

são rendidas ao liberalismo econômico. Com isso, observa-se que as decisões políticas e 

econômicas deixam de ser domínio estatal destinado ao amparo social e passam a ser 

subordinados de entidades privadas de outras origens, onde nem de longe possuem a 

preocupação de mazelas sociais entre suas prioridades. 

Procurando constatar uma figura mínima do comportamento do consumidor no 

mercado de bens e serviços o ponto de partida da pesquisa voltou-se ao exame dos direitos 

fundamentais do consumidor no ordenamento jurídico brasileiro, sob o vértice da proteção da 

dignidade da pessoa humana do consumidor superendividado. 

Os direitos fundamentais estão dispostos na Constituição Federal de 1988, buscando a 

proteção do homem e, destaca-se na presente pesquisa que a proteção do consumidor foi 

elevada a essa categoria de norma quando constou no artigo 5º, XXXII, que “o Estado proverá, 

na forma da lei, a defesa do consumidor”. O processo de valorização dos direitos fundamentais 

como normas de direito objetivo possibilitou a incorporação de novos direitos fundamentais, 

em especial a defesa do consumidor, equilibrando a norma jurídica diante da realidade social. 

Os princípios liberais do início do século XX tornou perceptível uma situação não 

vislumbrada até então, quando então ainda reinava a absoluta autonomia da vontade. Foi 

necessário a criação de aparatos jurídicos capazes de reequilibrarem os polos contratuais das 

relações de consumo, uma vez que foi reconhecido a vulnerabilidade do consumidor. 

O direito do Consumidor surgiu em uma perspectiva de sentimento de justiça social, 

uma vez que o advento do liberalismo, demonstrava forte descompasso de forças, registrando-

se a dominação econômica da população pobre pelos industriais e comerciantes, chamados de 

fornecedores.  

O crédito foi descoberto como um mecanismo jurídico capaz de catalisar o bem-estar 

humano e propulsionar o desenvolvimento econômico. O documento hábil a validar o crédito 



130 

 

 
 

e garantir ao fornecedor o recebimento do que estava emprestado era o contrato de crédito que, 

em razão do grande volume, deixou de ser produzido manualmente para ser produzido em 

escala. 

O contrato de adesão foi uma das figuras introduzidas pelo crescimento do comercio 

moderno, onde esse instrumento desempenha importante função social, pois aproxima o 

fornecedor do consumidor, garantindo um maior número de relações de consumo, haja vista a 

economia de tempo para ambas as partes, por tratar-se se um contrato padrão, impossibilitando 

qualquer discussão sobre as cláusulas constantes ali, denominados contratos e adesão. 

Contudo, o quesito de ser elaborado apenas pelo fornecedor, o que se denomina de 

contratos de massa, representados pelo contrato de adesão, incentivou a inserção de cláusulas 

abusivas nas relações de consumo. A partir do momento em que foi tolhida a esfera jurídica dos 

consumidores por meio do uso indiscriminado de cláusulas abusivas por certos comerciantes, 

tornou-se necessário controlar essa atividade ilícita, até porque o convício social estava abalado. 

Os contratos pré-redigidos e pré-elaborados por uma pequena parcela da sociedade, os 

fornecedores, explicitaram a falta de aceitação do consumidor com o contrato assinado e 

principalmente, ante a ausência de negociação das cláusulas ali constantes, caracterizando a 

atitude meramente adesiva. 

O custo social da preservação do princípio da autonomia da vontade, de forma absoluta 

e inquestionável, caracterizando a adesão do consumidor como livre e consciente manifestação 

da vontade, em igualdade de condições com o fornecedor, era maior do que seus benefícios a 

sociedade, uma vez estava gerando riqueza para poucos e pobreza para muitos. Analisando essa 

situação paradoxal, interveio o Estado, sob a égide de impor a correção das disparidades que se 

manifestavam nas relações contratuais massificadas. 

No Brasil, até a edição do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade contratual 

era disciplinada em legislação esparsa, faltando um respaldo legal específico que pudesse 

concentrar o maio número de hipóteses envolvendo cláusulas abusivas. Essas cláusulas, fazem 

referência a questão financeira do contrato onde o consumidor, fazendo sua adesão sem 

qualquer modificação, muitas vezes pactua valores que não será possível adimplir. 

Os meios de comunicação de massa, em especial a internet atrelada aos experts do 

marketing, vendem uma falsa ideia a população, causando o desejo imensurável de consumir 

produtos e bens, para aceitação social, divulgando a mensagem subliminar que: quem possui 

tais bens ou objetos, faz parte de uma classe social elevada, causando assim, desejo coletivo. 
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Entende-se que o desejo coletivo imensurável, atrelado ao crédito representado pelos 

contratos de adesão resultam no fenômeno social denominado superendividamento do 

consumidor. O superendividamento é um desafio para o desenvolvimento sustentável da 

economia e para proteção dos consumidores na sociedade contemporânea, de modo que 

mecanismos de proteção ao consumidor superendividado começam a serem necessários para 

sobrevivência da sociedade moderna. 

Diante desse fenômeno, a antiga teoria clássica dos contratos que pregava a liberdade 

de contratar e a força obrigatória dos contratos passa a sofrer uma releitura em razão da 

necessidade da intervenção do Estado nas relações contratuais, com o intuito de evitar a ruína 

que o estado de endividamento excessivo pode gerar diante de fatos supervenientes à formação 

do vínculo obrigacional. Este novo paradigma tem como objeto a flexibilização do princípio da 

intangibilidade contratual e pretende o restabelecimento do equilíbrio entre as partes, por 

intervenção judicial para revisão dos contratos firmados. 

A falta de legislação que trate do superendividamento no Brasil, impõe uma análise de 

quais institutos estão ao alcance do consumidor superendividado para que possa ser invocado 

para aplicação de forma analógica. Essa análise pode ser levantada destacando o disposto no 

art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que se faça uma revisão dos contratos 

de consumo de crédito que sofreram alteração substancial capaz de torna-los excessivamente 

onerosos. Ainda que a aplicação desse dispositivo possa provocar certa insegurança nas 

relações contratuais, não se deve desacreditar que a proteção da dignidade humana remete a 

natureza de que os contratos não podem servir de mecanismo de exclusão social. 

Diante da lacuna legal brasileira, o superendividamento é um desafio para o 

desenvolvimento sustentável da economia e para a proteção dos consumidores 

superendividados na sociedade contemporânea. A construção de um sistema de falência para 

consumidores, pessoas físicas, é o reconhecimento de que o superendividamento é um problema 

do Estado, com reflexos em toda a sociedade, que necessita de atenção dos poderes públicos, 

uma vez que o acúmulo de dívidas não é atribuível exclusivamente por responsabilidade do 

devedor, pois podem estar relacionadas a propagandas abusivas atreladas ao excesso de crédito 

no mercado. 

Nenhum sistema estrangeiro de falência se ajustará perfeitamente no Brasil, mas será 

necessário construir-se um sistema próprio que possa corresponder as necessidades sociais do 

país, conforme cita-se no Projeto de Lei n.º 283 em trâmite. O modelo brasileiro deverá ser 



132 

 

 
 

híbrido, ou seja, com elementos do sistema francês e do sistema americano relacionando-se 

com as experiências realizadas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (Projeto Piloto) 

O presente estudo buscou, sobretudo, demonstrar que além de reconhecer a gravidade 

do fenômeno social do superendividamento que, necessita-se de elaboração de legislação 

especializada aplicável, como forma de proteger o consumidor superendividado. 
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