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RESUMO 

 

O endividamento excessivo dos indivíduos e das famílias é um fenômeno recente 

que tem sua origem na necessidade da economia de mercado conferir poder aquisitivo 

imediato a seu principal agente econômico: o consumidor. Desde o final do século XX, o 

crédito se tornou o motor propulsor da sociedade de consumo, de maneira que o 

endividamento se tornou uma situação desejada, mas que, por outro lado, apresenta riscos 

aos consumidores, que ficaram sujeitos ao superendividamento. 

A “democratização do crédito” chegou ao Brasil apenas no século XXI, 

apresentando-se como a principal ameaça à integridade financeira do consumidor. O 

incentivo governamental para tornar o crédito mais acessível e a criação de novos 

instrumentos de crédito foram os principais fatores responsáveis pela guinada do crédito ao 

consumo. Contudo, a ausência de uma rede eficaz de proteção ao consumidor pode trazer 

graves problemas sociais e a violação de direitos fundamentais dos tomadores de crédito.  

Esse cenário já se verificou em muitos países que tiveram a sua “revolução do 

crédito ao consumo”, gerando uma multidão de superendividados passivos, que passou a 

viver à margem da sociedade, ocasionando um forte problema de exclusão social. Nesses 

países, que tem a França como exemplo, foi adotada uma lei específica para a prevenção e 

tratamento do sobreendividamento, reconhecendo-se que essa situação não é prejudicial 

apenas para o consumidor, mas também para todo o mercado de consumo, podendo dar 

origem a uma grave crise financeira generalizada. 

No Brasil não existe uma lei específica para o tratamento das situações de 

sobreendividamento, de forma a proporcionar a recuperação financeira global do 

consumidor; contudo, o ordenamento jurídico brasileiro contém diversas normas, por meio 

das quais incidem os direitos fundamentais da pessoa humana, que são capazes de tutelar 

os direitos dos consumidores de crédito, inclusive nas situações de superendividamento.  

Este trabalho pretende, num primeiro momento, demonstrar a necessidade de uma 

lei específica para o tratamento global da situação do consumidor superendividado, e, num 

segundo momento, desenvolver a tutela jurídica de lege lata para a proteção do 

consumidor de crédito em geral e para a solução dos casos de endividamento excessivo em 

que esteja ameaçado o núcleo dos direitos fundamentais decorrentes da dignidade da 

pessoa humana. 
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ABSTRACT 

 

The over-indebtedness of households is a recent phenomenon which has its origins 

in the need of market economies to confer purchasing power to its main economic agent: 

the consumer. Since the end of the 20th Century, credit has become the main propeller of 

consumer societies, making indebtedness a desirable situation. Such a situation, though, 

presents risks to consumers, who became subjected to over-indebtedness. 

The credit democratization has reached Brazil only in the 21st Century, presenting 

itself as the main threat to the consumer’s financial integrity. The governmental incentive 

to make credit affordable and the creation of new instruments of credit were the main 

factors responsible for the growth of consumer credit. However, the lack of an effective 

consumer protection net may bring about serious social problems and the violation of 

borrowers fundamental rights.  

This context took place in many countries where the credit revolution has happened 

generating a multitude of passive over-indebted people, which are living on the margins of 

society, causing a serious problem of social exclusion. In these countries, as France for 

example, a specific law was adopted for the prevention and handling of over-indebtedness, 

in recognition that this situation is prejudicial not only to the consumer, but also to the 

whole market, being able to cause even a severe generalized financial crisis.  

Brazil doesn’t have a specific bankruptcy law to provide financial rehabilitation for 

the over-indebted consumer. However, Brazilian law has many rules through which 

fundamental rights are applied providing consumers judicial protection, including 

situations of over-indebtedness.  

This essay intends, firstly, to demonstrate the necessity of a specific bankruptcy 

law for the global handling of over-indebtedness situations and, secondly, to develop the 

judicial treatment de lege lata for the protection of the consumer credit in general and for 

over-indebtedness situations where the core of fundamental rights is threatened.  
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INTRODUÇÃO 
 

 O endividamento excessivo dos indivíduos e das famílias é um fenômeno 

característico da sociedade de consumo pós-moderna, marcada pela globalização da 

economia, pela massificação do consumo e pela desregulamentação das atividades 

privadas. A economia de mercado da atualidade depende do crédito para o fomento da 

produção e para a circulação das mercadorias, pois este instrumento negocial permite a 

obtenção dos recursos necessários para o financiamento das atividades econômicas, bem 

como para o acesso imediato do consumidor aos bens produzidos, tornando-o ativo e capaz 

de manter a economia aquecida. O crédito tornou-se, dessa forma, o motor propulsor da 

atividade econômica.1 

O apelo ao consumo passa necessariamente pela facilitação do crédito. O que se 

tem observado nos países que aderem à economia de mercado é o crescimento do 

endividamento excessivo do consumidor, tendo em vista a sua exposição às forças 

produtivas, que necessitam da sua capacidade econômica para assimilar a produção, e, por 

esse motivo, empregam todos os artifícios possíveis, por meio da publicidade, para a 

indução ao consumo e ao endividamento. 

O crédito é, em si, um bem essencial, pois é por meio dele que se obtém acesso aos 

bens necessários à sobrevivência digna (crédito ao consumo, financiamento habitacional, 

crédito educativo, seguro-saúde, etc.). Mas existe também a outra face desse bem 

essencial: assim como possibilita a inclusão do indivíduo no mercado de consumo, 

proporcionando o acesso aos bens essenciais, a sua utilização desmedida pode resultar no 

fenômeno do sobreendividamento,2 cujo efeito é exatamente o oposto, qual seja, o de gerar 

a exclusão social do indivíduo excessivamente endividado.3 

O sobreendividamento, em geral conceituado como a incapacidade manifesta do 

indivíduo fazer frente ao conjunto de suas dívidas vencidas e a vencer,4 tornou-se um 

                                                
1 Termo usado, dentre outros, por BIHL, L. Le surendettement : apparition d’un fléau social, In : GARDAZ, 
M. (dir.). Le surendettement de particuliers. Paris: Anthropos, 1997. p. 3. 
2 O termo “sobreendividamento” será utilizado como sinônimo de endividamento excessivo por ser a 
tradução mais adequada dos termos equivalentes em inglês (over-indebtedness) e em francês 
(surendettement), além do que, é essa a expressão utilizada no direito português. Por vezes, contudo, será 
utilizada a expressão “superendividamento”, como expressão de linguagem para dar ênfase ao caráter 
manifestamente excessivo do endividamento. 
3 Conforme Luc Bihil, « … le crédit présenté comme une possibilité pour tous les consommateurs d’accéder 
aux bienfaits de la société de consommation, se transforme alors en son inverse, c’est-à-dire en un 
mécanisme d’exclusion ». (BIHIL, L. Le surendettement: apparition d’un fléau social. cit. p. 7). 
4 Ver, por exemplo: PAISANT, Gilles. A reforma do procedimento de Tratamento do Superendividamento 
pela Lei de 29.07.1998 relativa à luta contra as exclusões. In: CAVALLAZZI, R. L.; MARQUES, C. L. 
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problema crônico na atual sociedade de consumo, na qual o crédito é oferecido de forma 

generalizada e profissional, seja por instituições financeiras oficiais, seja por meio de 

financiamentos obtidos junto aos próprios fornecedores de bens ou de serviços. O crédito 

tornou-se, dessa maneira, um produto que oferece riscos aos consumidores. Primeiramente, 

porque a falta de informação, as altas taxas de juros e as condutas abusivas por parte dos 

fornecedores o tornam um produto potencialmente causador de onerosidade excessiva. 

Some-se a isso o fato de que as pessoas que utilizam o crédito estão sujeitas à 

externalidades, como o desemprego, a doença e a ruptura familiar (separação e divórcio), 

que afetam a sua capacidade financeira, impossibilitando-as de cumprir com os contratos 

firmados. Esses riscos, em geral, não são calculados pelos indivíduos, sendo apontados 

pelo direito comparado como causa de sobreendividamento passivo. 

A tutela do sobreendividamento, apesar de não ter ainda chamado a atenção do 

legislador brasileiro, é uma preocupação crescente nos países desenvolvidos, nos quais têm 

se dedicado estudos aprofundados sobre a questão. Muitos países adotaram uma tutela 

legislativa completa das situações de superendividamento, tal como nos Estados Unidos,5 

na França,6 na Bélgica7 e na Alemanha.8 Mas o que se tem percebido é uma preocupação 

geral, mesmo daqueles países que ainda não possuem uma tutela legislativa específica. 

Exemplo disso é o Relatório Conjunto sobre a Inclusão Social, elaborado pela Comissão 

das Comunidades Européias, em 12.12.2003, na cidade de Bruxelas, onde a questão do 

sobreendividamento é tratada como causa de exclusão social.9 

 
                                                                                                                                              
(coord.).  Direitos do Consumidor Endividado – Superendividamento e crédito. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006. 
5 Nos EUA, o Bankruptcy Act é de 1898, e sofreu significativa reforma em 1978. A partir daí, sofreu diversas 
emendas, como recentemente em 2005, com o Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act. 
6 Na França, o tratamento foi conferido, no âmbito do Code de la Consommation, originalmente pela Lei de 
31.12.1989, sofrendo reformas em 1998 e 2003.  
7 Na Bélgica, o tratamento é conferido pela Lei de 08 de dezembro de 2000. 
8 Na Alemanha, o tratamento é conferido pelo Insolvency Act (Insolvenzordnung) de 5.10.1994, em vigor a 
partir de janeiro de 1999, e emendado diversas vezes: disponível em 
<http://www.bmj.bund.de/enid/2064dc4c727930724a953b4e06af2cba,8ccef75f7472636964092d0933303335
/Publications/Insolvency_Statute_19v.html>. Acesso em: 13 de outubro de 2009. 
9 O projeto definitivamente aprovado está disponível no site pelo endereço <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2003/com2003_0773pt01.pdf>. Acesso em: 13 de outubro de 2009. 
Do relatório: “A prevenção e o tratamento do endividamento excessivo são considerados um elemento 
essencial da luta contra a exclusão social e a pobreza na maior parte dos PAN/incl. Alguns sublinham que as 
consequências do sobreendividamento são graves para os indivíduos e para as famílias, na medida em que 
dificultam a participação na vida econômica e social (Alemanha). O sobreendividamento obsta à liberdade de 
circulação e dificulta a saída de situações de pobreza (Bélgica), ao ponto de engendrar a perda de habitação, 
fenômeno que frequentemente está na origem do aumento do número dos sem-abrigo (Portugal), forma 
extrema de exclusão social. Constitui uma barreira considerável à obtenção de um emprego, em razão 
designadamente do carácter dissuasivo para os empregadores dos procedimentos legais e administrativos de 
penhora sobre salários de que deverão assumir a responsabilidade (Áustria)”. 
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 No Brasil, são ainda tímidos os estudos sobre a questão e não há uma lei específica 

que confira à pessoa física um mecanismo global para a sua recuperação financeira, a 

exemplo do que ocorre com as empresas, que atualmente dispõem da Lei 11.101/05, a qual 

prevê um mecanismo de recuperação judicial e extrajudicial com o intuito de evitar a 

falência. A única solução jurídica disponível para os não empresários é o procedimento de 

execução por quantia certa contra devedor insolvente, a chamada insolvência civil, prevista 

nos artigos 748 a 782 do Código de Processo Civil, a qual visa unicamente ao pagamento 

dos credores, por concurso universal. Ou seja, trata-se de procedimento previsto em 

benefício do credor, sem qualquer preocupação com a pessoa do devedor, com a sua 

recuperação financeira e conseqüente reinclusão social, nem mesmo com a manutenção de 

uma condição mínima de sobrevivência ou com a celeridade de um processo tão 

depreciativo e vexatório, como é a decretação da falência pessoal. 

 Trata-se, em verdade, de um paradoxo característico do capitalismo periférico: 

enquanto o empresário possui uma legislação que lhe permite uma recuperação financeira, 

e a sua reinclusão no mercado, a pessoa física, cuja dignidade, segundo os ditames 

constitucionais, deveria ser colocada em primeiro lugar, não possui mecanismo análogo de 

proteção, evidenciando-se que a legislação não evoluiu de maneira isonômica para as 

empresas e para as pessoas físicas. O que ocorreu, de fato, no Brasil, foi um 

aproveitamento do sistema norte-americano sobre falências apenas na parte do Bankruptcy 

Code relativa à empresa (regulamentada pelo capítulo 11), deixando-se de lado o 

tratamento da falência pessoal (capítulos 7 e 13). 

No entanto, a ausência de uma legislação específica que regulamente de maneira 

global a recuperação financeira do consumidor não significa a ausência de proteção 

jurídica ao indivíduo que se encontre numa situação de endividamento capaz de pôr em 

risco o núcleo dos seus direitos fundamentais. O ordenamento jurídico brasileiro possui 

diversos mecanismos aptos a conferir uma tutela adequada para determinadas situações de 

endividamento excessivo, a começar pela Constituição da República Federativa do Brasil, 

repleta de valores sociais e que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (CF, 

art. 1º, III e 170), a solidariedade social (CF, art. 3º, I), a proteção do consumidor (art. 170, 

V), e a redução das desigualdades sociais (art. 170, VII), garantindo uma série de direitos 

sociais, tais como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados 

(CF, art. 6º e 196 e seguintes). Mas não é só. O direito privado possui mecanismos próprios 

aptos a dar maior concreção à tutela do sobreendividamento, positivados pelo Código de 
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Defesa do Consumidor, que impõe deveres de informação, de lealdade e de cooperação aos 

fornecedores de produtos e serviços e protege o consumidor contra as cláusulas e práticas 

abusivas, bem como contra eventos supervenientes que torne a relação contratual 

excessivamente onerosa (CDC, arts. 6º, inciso V, 39, V e Capítulo IV, da proteção 

contratual, especialmente os artigos 51, IV e 52). Também o Código Civil é permeado por 

valores sociais, contendo diversos dispositivos que asseguram a boa-fé e a função social 

dos contratos, bem como regras que permitem o reequilíbrio da relação contratual seja na 

sua formação (CC, arts. 156 e 157), seja em razão de fato superveniente que ocasione 

onerosidade excessiva (CC, arts. 478 a 480). 

O objetivo deste trabalho será, portanto, o de buscar, a partir dos mecanismos 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro, as soluções adequadas para os casos 

concretos, nos quais os direitos fundamentais da pessoa humana devem ser tutelados frente 

a uma situação de endividamento excessivo. 

Para cumprir com o objetivo proposto, o trabalho será dividido em duas partes. A 

primeira parte será dedicada exclusivamente aos fundamentos jurídicos da tutela das 

situações de superendividamento e a sua contextualização no paradigma da pós-

modernidade. No Capítulo 1, será abordada a evolução dos paradigmas jurídicos até a 

formação de uma nova dogmática do Direito das Obrigações, na qual se permitiu a 

penetração dos valores sociais nas relações contratuais, com a admissão das cláusulas 

gerais da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça contratual, que integram 

a moldura jurídica das declarações de vontade, e conferem os parâmetros para a 

interpretação e aplicação do direito nas situações concretas, permitindo a incidência dos 

direitos fundamentais nas relações privadas. Essa mudança de paradigmas jurídicos foi 

conseqüência da alteração das relações econômicas e sociais, dentre elas o surgimento da 

sociedade de consumo de massas, que impôs uma nova forma de contratação por meio de 

contratos com cláusulas predispostas, tornando-se necessário proteger a parte mais fraca 

nas relações de consumo. Nesta nova realidade, o crédito passou a exercer papel 

fundamental, e o endividamento do consumidor passou a ser uma situação desejada, já que 

a sociedade de consumo necessita do poder aquisitivo dos seus principais agentes 

econômicos para absorver a produção. A conseqüência negativa desse fenômeno foi o 

superendividamento do consumidor, que se apresentou como causa de exclusão social, por 

impedir o exercício pleno dos direitos fundamentais, além de acarretar sérios problemas 

para toda a coletividade, na medida em que o consumidor excessivamente endividado não 

cumpre com o papel exigido pelo mercado, de ser um agente fomentador da economia, 
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podendo, num nível mais acentuado de endividamento em massa, ocasionar uma grave e 

generalizada crise econômico-financeira. Ainda neste Capítulo, será identificada a origem 

do problema do superendividamento, que, além de ser uma conseqüência do crescimento 

do mercado de crédito, conta outros fatores, tais como a desregulamentação das taxas de 

juros, o desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação, e a forma predatória 

pela qual o crédito passou a ser oferecido no mercado de consumo. Por outro lado, a 

redução do Estado social garantista contribuiu, juntamente com os outros fatores 

conjunturais, para o surgimento da categoria dos “superendividados passivos”, que são 

aqueles indivíduos atingidos por fatos adversos da vida, como o desemprego, a doença ou 

a ruptura familiar, e que por isso tiveram a sua capacidade econômica reduzida. 

No Capítulo 2, serão analisados o crescimento do mercado de crédito e a situação 

do endividamento no Brasil, especialmente em relação a algumas modalidades de crédito, 

como o cartão de crédito e o crédito com reembolso consignado no pagamento de salários 

e aposentadorias, oferecidas a consumidores com elevado grau de vulnerabilidade, sendo 

potencialmente causadores de endividamento excessivo. Por outro lado, será demonstrado 

que, nos últimos anos, a legislação brasileira foi alterada, sendo retirados alguns direitos 

dos consumidores, de forma a tornar o crédito um produto mais perigoso. Em conclusão, 

será feita uma comparação entre a realidade socioeconômica dos países que dispõem de 

uma legislação específica a respeito da recuperação financeira do consumidor e a realidade 

socioeconômica brasileira, a fim de verificar se o ordenamento jurídico brasileiro carece de 

uma legislação semelhante.  

Em seguida (Capítulo 3), serão analisados os modelos de tutela existentes no direito 

comparado, que foram classificados, segundo os fundamentos da tutela, em modelo 

tradicional, liberal e social. A partir das constatações feitas ao longo do Capítulo 1, chegar-

se-á a uma conclusão a respeito de qual modelo de tutela melhor se ajusta ao ordenamento 

jurídico brasileiro, evidenciando-se as características essenciais que uma futura lei sobre 

prevenção e tratamento o superendividamento deve conter. Ademais, essa análise também 

servirá para orientar a aplicação do direito vigente, no intuito de oferecer uma resposta 

jurídica adequada aos valores supremos expressamente consagrados pela Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

Na segunda parte, serão abordados os mecanismos de direito privado que permitem 

a permeação dos valores sociais e dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente 

nas relações contratuais, analisando-se as conseqüências da incidência dos princípios da 

boa-fé objetiva, da função social do contrato e da justiça contratual na tutela do 
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consumidor de crédito em geral, inclusive nas situações de superendividamento (Capítulo 

1). Em seguida (Capítulo 2), o estudo dedicar-se-á à tutela do consumidor excessivamente 

endividado, que ocorre em dois momentos: primeiramente, considerar-se-á o 

sobreendividamento causado pelo descumprimento dos deveres anexos à boa-fé na fase 

pré-contratual e no momento da contratação, o que enseja a responsabilidade civil do 

credor pela má concessão do crédito (seção 2.2); posteriormente, analisar-se-á o 

sobreendividamento causado pela alteração das circunstâncias relativas à pessoa do 

devedor, que tenham tornado o contrato excessivamente oneroso, de forma a impossibilitar 

o seu cumprimento sem violação dos direitos fundamentais do devedor (seção 2.3). Mas 

antes, para atender ao paradigma do caso concreto, serão estabelecidos pressupostos para 

identificação das situações efetivamente merecedoras de uma tutela especial à luz do 

princípio da proteção da parte mais fraca nas relações contratuais, atentando-se para as 

situações em que o núcleo dos direitos fundamentais decorrentes do princípio da dignidade 

da pessoa humana corra grave risco de violação (seção 2.1). 
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CONCLUSÃO 

 

 Demonstrou-se ao longo do trabalho que a tendência contemporânea do direito 

privado é consideração da qualidade das partes para que seja possível conferir uma tutela 

jurídica adequada. No atual paradigma jurídico, a incorporação dos valores decorrentes do 

Estado social no direito obrigacional teve como resultado a consagração dos novos 

princípios contratuais da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do 

contrato, por meio dos quais incidem os direitos fundamentais, decorrentes da dignidade da 

pessoa humana, nas relações privadas. Tendo em vista a necessidade de consideração das 

características pessoais dos contratantes, surge o princípio da proteção da parte mais fraca, 

que requer a incidência mais intensa dos referidos princípios sociais. 

 Some-se a isso o fato de que o paradigma da globalização, caracterizado pela 

sociedade de consumo em massa, trouxe duas realidades que interferiram fortemente na 

estrutura das relações jurídicas contemporâneas. Primeiramente, verificou-se uma alteração 

na forma de contratação, com a multiplicação dos contratos por adesão, consistentes em 

instrumentos padronizados com cláusulas pré-estabelecidas pelos fornecedores de produtos 

e serviços, o que intensificou a posição de vulnerabilidade do consumidor, que além de ser 

a parte técnica e economicamente mais fraca, ficou sujeito às abusividades praticadas no 

mercado de consumo. Por outro lado, a economia de mercado, além de disseminar o hábito 

do consumo desenfreado, criando falsas necessidades e determinando a condição social 

pela capacidade de ter e de consumir, passou a ter o crédito como seu motor propulsor, já 

que esse instrumento confere poder aquisitivo imediato para o consumidor, que se tornou o 

principal agente da economia. Conseqüentemente, além do apelo para o consumo dos bens 

e serviços produzidos, o consumidor passou a ser assediado para que utilizasse do crédito, 

sendo certo que o endividamento tornou-se uma situação desejada pelo mercado e 

incentivada pelos governantes. 

 Tendo em vista esse cenário, a proteção do consumidor, sobretudo nos contratos de 

crédito, tornou-se fundamental, seja para proteger a sua manifestação de vontade no 

momento da formação do contrato, seja para corrigir situações de extrema desigualdade em 

virtude da alteração das circunstâncias fáticas nos contratos de longa duração. A fim de 

tornar a liberdade de contratar o mais efetiva possível, impõe-se ao fornecedor – que além 

de ser economicamente mais forte, é a parte profissional da relação – os deveres de 

informação, aconselhamento, lealdade e cuidado, decorrentes da boa-fé objetiva. Comina-

se de nulidade absoluta as cláusulas abusivas, inclusive a que diz respeito à cobrança de 
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juros sobre juros, pois permite a obtenção de vantagem exagerada por parte do fornecedor. 

Também é nulo o contrato que, em virtude da lesão, nasceu excessivamente 

desequilibrado. Proíbe-se o exercício abusivo de posições jurídicas, seja na modalidade do 

exercício danoso inútil, seja na desproporção dos efeitos práticos, sem consideração por 

situações especiais. Considera-se o adimplemento substancial do contrato para evitar a 

resolução prejudicial ao consumidor, que cumpriu com quase a totalidade do contrato. Na 

fase de execução do contrato, impõe-se o dever de cooperação, a fim de permitir que a 

relação atinja seu termo, cumprindo a sua função social. Ademais, impõe-se a revisão do 

contrato, diante da quebra do sinalagma funcional. 

 A tutela acima descrita refere-se às relações de crédito em geral, 

independentemente da verificação em concreto de uma situação de endividamento 

excessivo. Contudo, a necessidade de proteção do consumidor de crédito levou diversos 

países desenvolvidos a ir além, adotando legislações específicas de prevenção e tratamento 

das situações de sobreendividamento. Verifica-se no direito comparado a existência de 

dois modelos de tutela, conforme analisado no Capítulo 3 da Parte I: o liberal, que regula a 

falência do consumidor como instrumento de regulação de mercado, e o social, que encara 

o endividamento como causa de exclusão social e de violação de direitos fundamentais.  

No Brasil, apesar de não existir uma lei que trate de forma global e específica o 

endividamento excessivo, os mecanismos de direito privado em vigor são aptos a prevenir 

e a tutelar grande parte das situações. Mesmo os casos de alteração das circunstâncias 

subjetivas relativas ao consumidor encontram abrigo à luz dos princípios da função social 

dos contratos e da proteção da parte mais fraca, que permitem a consideração da justiça 

distributiva no âmbito dos contratos, como decorrência da incidência dos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da solidariedade social. Assim, verificados os pressupostos 

da vulnerabilidade e da boa-fé do devedor, bem como da situação de urgência social em 

que o núcleo dos direitos fundamentais decorrentes da dignidade humana corra risco de 

violação, impõe-se, primeiramente, o dever de renegociação do contrato, que encontra seu 

fundamento no dever de cooperação e na vedação ao exercício abusivo de posições 

jurídicas, ou, não sendo possível ou sendo frustrada a renegociação, autoriza-se a 

intervenção do juiz para adequar a forma de execução do contrato. Ademais, nos casos em 

que a concessão abusiva – ou predatória – do crédito tenha gerado o sobreendividamento, 

impõe-se a responsabilização da instituição financeira ou equivalente pela má concessão 

do crédito.  
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 Diante da inexistência de legislação específica, a exemplo das estudadas no 

Capítulo 3 da Parte I, a possibilidade de revisão contratual para adaptar o contrato às 

condições financeiras do consumidor, que foram alteradas por circunstâncias alheias a sua 

vontade, fica limitada a situações excepcionais, nas quais se verifique no caso concreto 

uma violação efetiva ou potencial do núcleo mínimo dos direitos fundamentais, que 

caracterize uma situação de urgência social. Dessa forma, o ideal seria a adoção de uma 

legislação específica para a prevenção e tratamento das situações de sobreendividamento. 

Sendo o Brasil um Estado social e democrático de direito, uma legislação sobre o tema 

deve seguir o modelo social, tratado na seção 3.1.3, da parte I.  

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil declara 

expressamente que os seus fundamentos são a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III) e 

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1o, IV); que os seus objetivos são I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3o, I), garantir o desenvolvimento 

nacional (art. 3o, II), erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais (art. 3o, III) e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3o, IV); que a sua 

ordem econômica, que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social (art. 170, caput), deve observar, dentre outros, os princípios da 

função social da propriedade, da defesa do consumidor e da redução das desigualdades 

regionais e sociais; além de prever uma série de direitos sociais, tais como a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados (art. 6o da CF). 

 Tendo em vista a atual situação do endividamento no país, que apenas recentemente 

experimentou o fenômeno da democratização do crédito, conforme analisado no capítulo 2 

da parte I, urge a edição de uma lei que tutele de forma global a recuperação financeira do 

consumidor, a exemplo da Lei 11.101/2005, que trata da recuperação judicial e 

extrajudicial de empresas. Não é razoável relegar à exclusão social o consumidor pessoa 

física, portador de dignidade inafastável, diante da ocorrência de eventos que alterem a sua 

capacidade financeira, enquanto as pessoas jurídicas possuem mecanismos legais aptos a 

proporcionar a sua recuperação. 

Feitas essas considerações, cumpre recordar os pressupostos materiais de 

constitucionalidade de uma lei futura sobre a prevenção e o tratamento das situações de 

sobreendividamento, num modelo pautado pela necessidade de preservação dos direitos 

fundamentais do devedor, quais sejam: 1) consideração de atributos éticos das partes, ou 
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seja, tanto a boa-fé do consumidor, quanto a retidão no comportamento do credor; 2) 

necessidade de preservação da dignidade do consumidor, que deve ter meios suficientes 

para manter uma existência digna; 3) fase extrajudicial para a tentativa de conciliar os 

interesses das partes, e, caso não seja possível a conciliação, distribuição justa das custas 

processuais, considerando a capacidade econômica das partes, bem como impondo maior 

ônus para aqueles que forem considerados culpados pelo endividamento (devedor de má-fé 

ou credor negligente); 4) elaboração de planos de recuperação financeira que contemplem 

as mais variadas medidas, tais como a concessão de moratória, reescalonamento da dívida, 

redução ou exclusão dos juros de mora, devolução de mercadorias com extinção de 

respectivo débito, dentre outras medidas atípicas capazes de conciliar os interesses dos 

credores e do consumidor; 5) exigência de conduta ética do consumidor durante o 

cumprimento do plano de recuperação, inclusive a freqüência em cursos de educação 

financeira e de elaboração de orçamento familiar; 6) tutela diferenciada para aqueles 

indivíduos que efetivamente necessitem, a exemplo de que ocorre na França, onde apenas 

aqueles consumidores de boa-fé que demonstrarem a situação irremediavelmente 

comprometida é que tem o direito ao perdão das dívidas; 7) não utilização de termos 

pejorativos, como “falência” ou “insolvência”, dando preferência para os termos 

“recuperação financeira” ou “reorganização de dívidas”, em razão do estigma social 

decorrente da utilização daqueles termos. 
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