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RESUMO 
 

Este estudo se propõe a abordar a possibilidade de tutela jurídica do consumidor em 
situação de endividamento. A relação entre endividamento e o crescente incentivo 
crédito é um fenômeno social e jurídico, podendo ser analisado com consequência 
de políticas públicas e mudanças na ordem econômica que levaram à 
democratização do crédito, culminando também na consolidação de um grande 
número de consumidores superendividados. Ainda que sem qualquer pretensão de 
esgotamento das discussões dessa temática, o presente estudo buscou mostrar que 
deve-se adotar constantemente uma postura ativa de defesa do consumidor, o lado 
mais fraco e vulnerável da relação de consumo, com a finalidade de oferecer 
soluções e buscar harmonizar as inúmeras dificuldades advindas do atual modelo de 
organização social, fazendo-se necessário o estabelecimento de uma espécie de 
regime jurídico específico para a prevenção e tratamento desse fenômeno de 
superendividamento em massa. 

 
Palavras-chave: Defesa do consumidor; Oferta de crédito; Superendividamento; 
Tutela jurídica. 
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ABSTRACT 

 
This study proposes to address the possibility of legal protection of the consumer in a 
situation of indebtedness. The relationship between indebtedness and the growing 
credit incentive is a social and legal phenomenon, and can be analyzed as a result of 
public policies and changes in the economic order that led to the democratization of 
credit, culminating also in the consolidation of a large number of super indebted 
consumers. Although without any pretension of exhaustion of the discussions on this 
subject, the present study sought to show that we must constantly adopt an active 
stance of consumer protection, the weakest and most vulnerable side of the 
consumption relationship, with the purpose of offering solutions and seeking 
harmonize the numerous difficulties arising from the current model of social 
organization, making it necessary to establish a kind of specific legal regime for the 
prevention and treatment of this phenomenon of mass over-indebtedness. 
 
Keywords: Consumer defense; Credit offer; Super indebtedness; Legal protection. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As relações de consumo estão presentes no cotidiano e são parte 

indissociável dele, independentemente da classe social e da faixa de renda. As 

relações de consumo são bilaterais, ou seja, pressupõe um fornecedor – podendo 

ser um fabricante, um produtor, importador, comerciante, prestador de serviço e 

assim por diante – e, do outro lado, pressupõe-se um consumidor, aquele que é 

subordinado às condições e interesses dos titulares dos bens ou serviços no 

atendimento de suas necessidades. 

Essas relações sofreram inúmeras evoluções no decorrer da história, 

passando de simples operações de troca para progressivamente chegar às 

sofisticadas transações que se tem atualmente no cotidiano. Nesse contexto, essa 

modificação das relações de consumo resultou também na modificação do modo de 

tratar essas relações e a tutela do consumidor, isto é, culminou na tomada de 

consciência de que o consumidor se encontrava desprotegido, necessitando, 

portanto, de resposta e tutela legal com a finalidade de o proteger. 

Assim, a proteção do consumidor foi consequência direta das modificações 

nos últimos tempos nessas relações, de modo a reagir ao avanço das sociedades, 

rompendo com o modo de tratamento que deixava o consumidor desprotegido diante 

das novas situações e demandas decorrentes diretamente do desenvolvimento. 

Nesse sentido, o que se percebe é que o direito acompanha as evoluções da 

sociedade, por isso tem-se a necessidade de ser constantemente remodelado e 

atualizado. No caso do direito do consumidor, conforme mudam-se as relações de 

consumo, muda-se e se aprimora a proteção ao consumidor. 

As relações de consumo são dinâmicas e contingentes, porque estão em 

constante modificação conforme as demandas e modificações da própria sociedade. 

Com essas modificações surgem também problemas que o direito, em especial o 

direito do consumidor, deve fornecer uma solução. O endividamento ou o 

superendividamento é um fenômeno comum nas sociedades de consumo com 

acesso facilitado a créditos, como é o caso atual do Brasil. Nesse sentido, o 

presente estudo tem por objetivo analisar o tema do superendividamento à luz dos 
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direitos do consumidor, investigando especificamente a possibilidade de tutela do 

consumidor endividado. 

A relação entre endividamento e crescente crédito é um fenômeno social e 

jurídico, podendo ser analisado com consequência de políticas públicas e mudanças 

na ordem econômica que levaram à denominada democratização do crédito, 

culminando também na consolidação de um grande número de consumidores 

superendividados. 
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CAPÍTULO 1. DO DIREITO E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 
 

 

1.1 Breve história do direito do consumidor brasileiro 

 
 

O consumo de bens, produtos ou serviços é parte essencial do cotidiano, 

sendo essencial ao estudioso do direito ocupar-se também da matéria relativa ao 

consumidor enquanto sujeito ativo e de fundamental importância e relevância na 

sociedade. 

Segundo Luiz Otavio de Oliveira Amaral (2010, p. 19), o ramo jurídico que 

atualmente se denomina de “direito do consumidor” tem origem nas sociedades 

capitalistas centrais, como por exemplo EUA, Inglaterra, Alemanha e França, 

“embora já se conheça em direitos da antiguidade regras que, direta ou 

indiretamente, protegiam a parte mais desfavorecida nas relações jurídico-

comerciais” (AMARAL, 2010, p. 19). 

 

Em nosso País, as primeiras legislações que merecem ser 
denominadas de defesa do consumidor (ainda que sem usar esse 
epíteto) começam, de forma tímida e restrita, entre as décadas de 30 
e 60, quando foram sancionadas diversas leis e decretos (e decretos-
leis) federais, quase todos de natureza criminal e tratando da usura, 
da saúde, da economia popular. Mas a Constituição Federal de 1934 
já trazia as primícias desse novo tempo de “fomento da economia 
popular”, era assim denominada essa episódica preocupação estatal. 
[...] surgem, pela primeira vez, normas constitucionais de cunho 
protetivo da economia popular. (AMARAL, 2010, p. 23) 

 

Enquanto parte com papel específico, a defesa do consumidor é considerada 

pelos doutrinadores como relativamente recente, com passos importantes dados a 

partir de 1985 – iniciando a tutela jurisdicional dos interesses difusos ao disciplinar a 

ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao consumidor, por 

exemplo –, ainda que existia legislação que indiretamente protegia o consumidor, 

muito embora não fosse esse o objetivo principal (cf. ALMEIDA, 2007, p. 9). 

No âmbito parlamentar, os primeiros debates no que se refere à proteção do 

consumidor – um novo sujeito de direitos – iniciam-se nos anos 1970, em especial 

com o Deputado Federal, Nina Ribeiro, que proferiu “discurso na Câmara dos 

Deputados e apresenta projeto de lei visando criar órgão de defesa do consumidor” 
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(AMARAL, 2010, p. 24), germinando o que posteriormente seria conhecido pelo 

atual Código de Defesa do Consumidor. 

A partir da argumentação do autor, o que se percebe é que, apesar desses 

pequenos passos de reconhecimento de um direito do consumidor, a defesa do 

consumidor enquanto preocupação sistêmica de âmbito nacional tem seu marco 

histórico “na edição do Dec. Federal 94.508, de 23.06.1987, que criou e organizou o 

CNDC, com a finalidade de assessorar o presidente da República na formulação e 

condução da Política Nacional de Defesa do Consumidor” (AMARAL, 2010, p. 28). 

Esse órgão federal que posteriormente iria desencadear e coordenar o movimento 

nacional que defenderia a inserção de dispositivos garantidores de defesa do 

consumidor no novo texto constitucional de 1988 (cf. AMARAL, 2010, p. 28). 

 

A vitória mais importante [...], fruto dos reclamos da sociedade e de 
ingente trabalho dos órgãos e entidades de defesa do consumidor, 
foi a inserção, na Constituição da República promulgada em 5 de 
outubro de 1988, de quatro dispositivos específicos sobre o tema. O 
primeiro deles, mais importante porque reflete toda a concepção do 
movimento, proclama: “O Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor” (art. 5º, XXXII). Em outra passagem, é 
atribuída competência concorrente para legislar sobre danos ao 
consumidor (art. 24, VIII). No capítulo da Ordem Econômica, a 
defesa do consumidor é apresentada como uma das faces 
justificadoras da intervenção do Estado na economia (art. 170, V). E 
o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
anunciava a edição do tão almejado Código de Defesa do 
Consumidor, que se tornou realidade pela Lei n. 8.078, de 11-9-1990, 
após longos debates, muitas emendas e vários vetos, tendo por base 
o texto preparado pela Comissão de Juristas e amplamente debatido 
no âmbito do CNDC. (ALMEIDA, 2007, p. 10) 

 

Amaral (2010, p. 32) argumenta que somente com a Constituição Federal de 

1988 houve de fato uma maior proteção do consumidor brasileiro, “marcada pelo 

ideal de justiça distributiva e pela igualdade substancial, aliados ao binômio 

dignidade da pessoa humana e solidariedade social”1. 

Tecendo comentários a respeito do início da consolidação dos direitos do 

consumidor e sobre a criação do Código de Defesa do Consumidor, Amaral ainda 

argumenta: 

 

                                                 
1 O art. 5º, inciso XXXII, prevê justamente o dever do Estado na promoção da defesa do consumidor 
e o art. 170, inciso V, estabelece a busca por essa defesa como princípio norteador da ordem 
econômica. 
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O Código, em linhas gerais, trouxe ao consumidor brasileiro a 
proteção da saúde, a educação para o consumo, a proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva, a proteção contratual (destaque das 
cláusulas desfavoráveis, controle judicial da boa-fé, da transparência 
da plena consciência do sentido e alcance das cláusulas). Trouxe 
também a substituição da igualdade formal (promessa vazia do velho 
direito) pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor, que conduz 
à inversão do ônus da prova, o acesso à justiça, a indenização, a 
qualidade dos serviços públicos, entre outros direitos. Tão ou mais 
importante que isso é o forte efeito, mais que renovador, 
modernizador, até mesmo revolucionário, que o CDC impregnou em 
todo o direito pátrio, sobretudo no civil e no processual civil. 
(AMARAL, 2010, p. 33) 

 

Tendo em vista que o consumo é “parte essencial do dia a dia do ser humano 

e sendo o consumidor o sujeito em que se encerra todo o ciclo econômico” 

(AMARAL, 2010, p. 37), então nada mais justo do que seja dado a ele força ativa no 

âmbito das relações de consumo, conferindo-lhe consciência da importância de seu 

papel no mercado, algo que foi reconhecido pelo Código de Defesa do Consumidor 

(CDC – lei nº. 8.078/1990). Trata-se de algo extremamente importante, pois sem 

consumidor não há comerciante e, por consequência, não haveria indústria nem 

prestadora de serviços (cf. AMARAL, 2010, p. 38). 

 

Fruto de amplo e franco processo de prévia discussão e de um raro 
consenso parlamentar, o nosso Código de Defesa do Consumidor é 
a culminância formal (a real tem sido sua plena eficácia social), não 
de uma tendência passageira, como uma moda, mas de uma nova 
ordem econômico-jurídica que se prenuncia. A economia capitalista, 
como qualquer outro tipo de economia, possui a sua ordem jurídica 
específica, ou seja, aquela parte do direito que tem por objeto regular 
as relações econômicas e isso nem sempre do modo mais justo para 
ambas as partes. Com efeito, os clássicos direitos fundamentais de 
natureza econômica: o da propriedade e o da livre empresa, já não 
são direitos individuais a serviço de interesses pessoais, individuais 
apenas, já não são fins em si mesmo, senão meios para fins mais 
justos e humanos: o bem-estar social. (AMARAL, 2010, p. 38) 

 

No fundo, o Código busca o que o autor chama de “felicidade pública”, isto é, 

um desempenho da economia e da sociedade em benefício de seus membros. É 

preciso olhar com ressalvas eventuais mudanças que se fazem às custas da justiça 

social tão duramente conquistada pelo povo, e o direito tem papel fundamental 

nessa garantia, pois a defesa do consumidor e a atribuição de direitos próprios 

pressupõe uma relação jurídica (cf. AMARAL, 2010, p. 40). 
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A efetivação da defesa do consumidor passa por uma regulamentação 

moderna, por um sistema administrativo e judicial ágil que permita a eficaz aplicação 

da regulamentação e também que esteja em constante atualização, “informação e 

educação ampla e maciça que propicie a consciência individual e coletiva do 

consumidor; um movimento associativista ativo e persistente reunindo crescente 

número de pessoas” (AMARAL, 2010, p. 41). A defesa do consumidor é, em suma, 

um direito fundamental a ser defendido em todas as ocasiões. 

 

 

1.2 Sobre a defesa do consumidor 

 

 

Segundo João Batista de Almeida, a necessidade de se tutelar o consumidor 

surge dos problemas sociais derivados da complexidade da sociedade moderna, 

tutela essa que não surgiu aleatória e espontaneamente, sendo justificada “pela 

busca do equilíbrio entre as partes envolvidas” (ALMEIDA, 2007, p. 18). 

 

A primeira justificativa para o surgimento da tutela do consumidor 
está assentada no reconhecimento de sua vulnerabilidade nas 
relações de consumo. [...] 
É facilmente reconhecível que o consumidor é a parte mais fraca na 
relação de consumo. A começar pela própria definição de que 
consumidores são os que não dispõe do controle sobre bens de 
produção e, por conseguinte, devem submeter-se ao poder dos 
titulares destes. Para satisfazer suas necessidades de consumo é 
inevitável que ele compareça ao mercado e, nessas ocasiões, 
submeta-se às condições que lhe são impostas pela outra parte, o 
fornecedor. (ALMEIDA, 2007, p. 19) 

 

Havendo o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas relações de 

consumo – algo que pode ser constatado também no art. 4º, incisos, do Código de 

Defesa do Consumidor –, é justamente por essa razão que deriva a intervenção 

estatal no sentido de proteger o consumidor juridicamente, buscando a 

harmonização dos interesses dos integrantes das relações de consumo. 

Nesse sentido, a defesa do consumidor não tem por finalidade estabelecer o 

confronto entre as classes produtora e consumidora, mas sim visa “garantir o 

cumprimento do objetivo da relação de consumo, ou seja, o fornecimento de bens e 

serviços pelos produtores e prestadores de serviço e o atendimento das 
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necessidades do consumidor, este, porém, juridicamente protegido pela lei e pelo 

Estado” (ALMEIDA, 2007, p. 21). 

Desse modo, percebe-se um consenso até mesmo em nível internacional “em 

relação à vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo” (ALMEIDA, 2007, 

p. 4), algo que representou fator importante para o surgimento da tutela em cada 

país. 

 

[...] as profundas modificações das relações de consumo, a 
identificação dos interesses difusos e coletivos e a nova postura em 
relação à legitimação ativa e o reconhecimento da hipossuficiência 
do consumidor conduziram, no conjunto, ao surgimento da tutela 
respectiva. 
A proteção jurídica do consumidor não é tema que diga respeito a um 
único país; ao contrário, é tema supranacional, pois abrange todos os 
países, desenvolvidos ou em via de desenvolvimento. (ALMEIDA, 
2007, p. 4) 

 

A finalidade propriamente do Código de Defesa do Consumidor é, em última 

análise, “atender os mais vulneráveis, isso é o consumidor, já agora pessoa (não 

mais sujeito anônimo) ” (AMARAL, 2010, p. 84). Nesse diapasão, o direito do 

consumidor é introduzido como justamente o ramo do direito que busca 

regulamentar “as relações jurídicas de consumo, entendidas essas como vinculum 

iuris estabelecido entre fornecedor e consumidor e cujo objeto é necessariamente 

um produto ou um serviço” (AMARAL, 2010, p. 85). 

Portanto, levando em consideração que há um desequilíbrio nas relações de 

consumo, “estando o consumidor em uma posição de debilidade e subordinação 

estrutural em relação ao produtor do bem ou serviço de consumo, nada mais justo e 

correto do que buscar-se restabelecer o equilíbrio desejado” (ALMEIDA, 2007, p. 

21), equilíbrio que se chega via educação, ou seja, fornecendo ao consumidor 

instrumentos e mecanismos de superação dos desequilíbrios, fazendo com que a 

relação de consumo possa cumprir seu objetivo com maior harmonia e redução de 

eventuais conflitos que possam surgir. 
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1.3 Princípios constitucionais de proteção ao consumidor 

 

 

Houve o cuidado de elencar no Código de Defesa do Consumidor uma série 

de instrumentos que “poderiam ser utilizados na Política Nacional de Relações de 

Consumo, de maneira geral, e para a defesa do consumidor, de forma mais direta” 

(ALMEIDA, 2007, p. 21-22). Dentre esses mecanismos, João Batista de Almeida 

ressalta a educação formal e informal, os órgãos oficiais, as associações civis, a 

informação do consumidor, os serviços de atendimento das empresas, os Juizados 

Especiais Cíveis, a atuação do Ministério Público e demais órgãos de assistência 

jurídica que vêm justamente com a finalidade de auxiliar o consumidor. 

Neste âmbito em específico, a educação do consumidor seria de fundamental 

importância na medida em que a partir dela pode-se gerar maior grau de 

conscientização “que, por sua vez, conduzirá a um maior equilíbrio entre as partes” 

(ALMEIDA, 2007, p. 22). 

Ainda nesse campo de defesa, cumpre ressaltar o papel de grande 

importância que tem os órgãos oficiais que constituem na linha de frente da atuação 

em defesa do consumidor, órgãos tais como os Procons (Programa Estadual de 

Orientação e Proteção ao Consumidor), cuja atividade é diretamente responsável 

por solucionar conflitos, “quer preventivamente, mediante orientação e resposta a 

consultas, quer repressivamente, no caso de reclamações de abusos ou fraudes” 

(ALMEIDA, 2007, p. 23). 

Além disso, são também instrumentos importantes na defesa do consumidor 

as associações civis de defesa do consumidor e, concomitante a isso, os próprios 

serviços de atendimento das empresas tem função importante e configura uma 

tomada de consciência por parte dos empresários, tendo em vista que “se uma 

empresa coloca um produto ou serviço no mercado, deve ser ela a primeira a 

garantir a qualidade desse produto, principalmente em termos de durabilidade e 

funcionalidade” (ALMEIDA, 2007, p. 25). 

Os princípios constitucionais configuram pilares do próprio texto 

constitucional. “A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 

grave forma de ilegalidade e inconstitucionalidade [...] porque representa insurgência 

contra todo o sistema” (AMARAL, 2010, p. 52). 
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Seguindo a interpretação de Luiz Otavio de Oliveira Amaral no que tange aos 

princípios que regem a Constituição Federal e, por consequência, o direito do 

consumidor, tem-se que há os seguintes princípios: o denominado princípio da 

soberania, com previsão no art. 1º, inciso I, bem como no art. 170, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988; o princípio da dignidade da pessoa humana, 

positivado no art. 1º, inciso III, do texto constitucional; o princípio da liberdade de 

ação, previsto no art. 1º, IV, art. 3º, I, e 5º, caput, e o da atividade econômica, no art. 

170, V, da Constituição Federal.  

Em suma, esses seriam as diretrizes mínimas que regem não só o Código de 

Defesa do Consumidor como também todo o ordenamento jurídico brasileiro. O 

princípio relativo à informação do consumidor também cumpre papel central na 

efetivação de direitos e garantia de proteção ao consumidor, conforme argumenta 

Almeida (2007, p. 25): 

 

Conquanto seja um direito básico do consumidor, e uma decorrência 
do princípio da transparência, a informação ao consumidor assume 
posição relevante para instrumentalizar sua defesa. É obrigação do 
fornecedor informar ao consumidor todos os dados acerca dos 
produtos e serviços, como quantidade, riscos, características, 
composição, data de validade, qualidade e preço, para que o 
consumidor possa exercer livre e conscientemente sua escolha [...]. 
Entre o direito do consumidor e a obrigação do fornecedor intercala-
se o dever do Estado de exigir e fiscalizar que essa informação seja 
efetivamente procedida e de forma adequada. Só assim estará 
implementado o direito e assegurado o cumprimento da obrigação. 

 

Só através do resguardo a esses princípios supracitados é que se terá, então, 

a segurança e cumprimento da obrigação referente à relação de consumo. Entre 

eles, destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana, vez que se trata de 

“pedra angular de todo o microssistema jurídico de defesa do consumidor. É que o 

consumo, independente da sociedade dita de consumo, é essencial ao ser humano” 

(AMARAL, 2010, p. 55). Trata-se de um mínimo vital no qual “para se começar a 

respeitar a dignidade da pessoa humana tem-se de assegurar concretamente os 

direitos básicos, notadamente os sociais e os econômicos” (AMARAL, 2010, p. 55). 

Nesse sentido, também está relacionado o princípio da liberdade, no qual 

deve ser livre a iniciativa de qualquer um de empreender atividade econômica, a 

manifestação livre da vontade, que é a essência de qualquer negócio jurídico, 

cumprindo papel central no direito do consumidor. 
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Vale ressaltar que os chamados vícios de vontade (erro/ignorância, 
dolo e coação entre os clássicos) são defeitos dos negócios jurídicos 
exatamente por violarem a liberdade volitiva. Mas sendo assim nos 
negócios jurídicos de consumo – vontade qualificada de consumir. 
Nessa hipótese essa liberdade se faz mais relevante, dada a 
situação especialíssima de um dos sujeitos desse negócio, ou seja, o 
consumidor, cuja vulnerabilidade (técnica, jurídica e econômica) 
impõe um tratamento jurídico desigual, como desigual é a dialética 
fornecedor x consumidor. (AMARAL, 2010, p. 57) 

 

É por isso que há a tutela constitucional e, inclusive, a presença fundamental 

do princípio da atividade econômica. Também se faz necessário lembrar a 

importância do princípio da informação, da igualdade, entre outros de fundamental 

importância para o direito do consumidor, assim como o da erradicação da pobreza 

que também deriva de um bom funcionamento das relações de consumo, permitindo 

um bom fluir da atividade econômica e, por consequência, da melhora da efetivação 

da justiça social (cf. AMARAL, 2010, p. 59). 
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CAPÍTULO 2. DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

 

2.1 Consumidor e fornecedor 

 

 

 Consumidor configura um conceito originalmente oriundo da economia, ou 

seja, agente do consumo, último elo da cadeia econômico-produtiva, mais ainda, 

seria a razão da produção e do comércio, “cuja transposição para o direito não se 

faz sem exigências e contingências” (AMARAL, 2010, p. 40). 

 Segundo Amaral, a definição de consumidor passa por três elementos que 

integram esse conceito, quais sejam, o elemento subjetivo, o objetivo e o elemento 

denominado de teleológico. Segundo o elemento subjetivo, consumidor seria uma 

pessoa, objeto de direito, isto é, categoria de sujeito de direito. 

 

Aqui já não se trata de um ser individualizado, de um sujeito de 
direito singular, individual, como as pessoas, natural e jurídica; mas 
de um sujeito coletivo, ou seja, o que resulta de agrupamento de 
entes de base, que não pode ser confundido com o sujeito total. [...] 
Nessa hipótese há o sujeito coletivo, isto é, o consumidor por 
equiparação legal. Trata-se nessa situação social – e agora jurídica – 
de uma massa ou conjunto indeterminável de pessoas que se 
encontram em circunstância de consumo, ou seja, numa relação 
jurídica de consumo atual ou potencial. (AMARAL, 2010, p. 99) 

 

 O elemento objetivo da definição de consumidor seria a referência à aquisição 

e utilização de determinada coisa ou bem (produto que é qualquer bem, móvel ou 

imóvel, material ou imaterial) ou até mesmo serviço, que seria qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, podendo ser privado ou 

público. “Em síntese, o dado objetivo da definição de consumidor é a vinculação 

desse conceito/ideia ao fato da aquisição e utilização de produto ou serviço” 

(AMARAL, 2010, p. 99). 

 O denominado elemento teleológico seria a “exigência de que a pessoa 

(elemento subjetivo) que adquire e utiliza produtos ou serviços (elemento objetivo) o 

faça enquanto destinatário final (elemento teleológico)” (AMARAL, 2010, p. 100). 

Segundo argumenta Eros Roberto Grau (2001, p. 274), consumidor seria “aquele 
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que se encontra em uma posição de debilidade e subordinação estrutural em 

relação ao produtor do bem ou serviço de consumo”. 

Comentando sobre a definição apresentada no art. 2º, do Código de Defesa 

do Consumidor, de que o consumidor seria toda aquela pessoa – física ou jurídica – 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, Almeida (2007, p. 

37) argumenta que o consumidor há de ser a) pessoa física ou jurídica, não sendo 

relevante aspectos relativos à renda ou capacidade financeira; que b) adquire 

diretamente ou utiliza produto ou serviço como c) destinatário final, isto é, “para uso 

próprio, privado, individual, familiar ou doméstico, e até para terceiros, desde que o 

repasse não se dê por revenda” (ALMEIDA, 2007, p. 37-38). 

 

Não se incluíram na definição legal, portanto, o intermediário e 
aquele que compra com o objetivo de revender após montagem, 
beneficiamento ou industrialização. A operação de consumo deve 
encerrar-se no consumidor, que utiliza ou permite que seja utilizado o 
bem ou serviço adquirido, sem revenda. Ocorrida esta, consumidor 
será o adquirente da fase seguinte, já que o consumo não teve, até 
então, destinação final. Existe a possibilidade de concentrarem-se 
numa mesma pessoa ambas as figuras, quando há em parte 
consumo intermediário e consumo final. É o caso, p. ex., das 
montadoras de automóveis, que adquirem produtos para montagem 
e revenda (autopeças) ao mesmo tempo em que adquirem produtos 
ou serviços para consumo final (material de escritório, alimentação). 
O destino final é, pois, a nota tipificadora do consumidor. (ALMEIDA, 
2007, p. 38. Grifo meu) 

 

Deve-se, então, verificar que consumidor seria aquele que adquire ou utiliza 

bens e serviços ofertados por fornecedor, bastando, para tanto, que não haja a 

finalidade de revenda. No que concerne ao conceito de fornecedor, percebe-se que, 

a princípio, “só estariam excluídos do conceito de fornecedor aqueles que exerçam 

ou pratiquem transações típicas de direito privado e sem o caráter de profissão ou 

atividade” (ALMEIDA, 2007, p. 40), tal como ocorre em determinada transação entre 

pessoas físicas particulares de determinado imóvel, por exemplo, via acerto direto 

sem influência de publicidade. 

 

Podemos, pois, aceitar com tranquilidade a definição legal de 
fornecedor, que engloba “toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
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prestação de serviços” (CDC, art. 3º). Para evitar interpretações 
contraditórias, o legislador preferiu definir produto como sendo 
“qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” (art. 3º, § 1º), 
e serviço como “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” (art. 3º, § 2º). (ALMEIDA, 2007, p. 40) 

 

Essa definição tal qual apresentada no art. 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, esgotou, segundo o autor, todas as formas de atuação no mercado de 

consumo, vez que poderia ser considerado fornecedor não somente quem produz ou 

fabrica, mas também quem comercializa produtos. A definição diverge do conceito 

de consumidor na medida em que “enquanto este [consumidor] há de ser o 

destinatário final, tal exigência já não se verifica quanto ao fornecedor, que pode ser 

o fabricante originário, o intermediário ou o comerciante, bastando que faça disso 

sua profissão ou atividade principal” (ALMEIDA, 2007, p. 41). 

 

 

2.2 Produto e serviço 

 

 

 Em certa medida, considerando o conceito em sentido amplo, “diz-se produto 

toda coisa ou toda utilidade que se extraiu de outra coisa ou que dela se obteve. [...] 

produto exprime a utilidade gerada, ou seja, o resultado obtido da ação de produzir 

(produção)” (AMARAL, 2010, p. 114). Segundo prevê o art. 3º, parágrafo 1º, produto 

seria “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”, conforme definição 

apresentada no Código de Defesa do Consumidor. 

 Segundo Amaral (2010, p. 115), o CDC forneceu ao conceito “um enorme 

elastério [...]. Assim, produto pode ser móvel ou imóvel, material ou imaterial. Foi 

mais além e incorporou o conceito econômico de produto durável e produto não 

durável”. 

 Essa referência a bem ou produto durável diz respeito àqueles produtos que 

não se desgastam na proporção do seu uso, quer dizer, “o consumo desses 

produtos não determina por si a deterioração de sua substância são, enfim, porque 

têm a possibilidade de uso por mais longo tempo. Trata-se de uma durabilidade 

cômoda, socialmente útil” (AMARAL, 2010, p. 116). Os produtos não duráveis, por 

sua vez, configuram uma antítese do primeiro, isto é, é aquele produto “que se 
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desgasta diretamente em razão de seu uso, o uso importa em extinção da 

substância. A durabilidade desse bem é exatamente a do ato de consumi-lo. É o 

consumo/uso que acaba com o produto dessa classe” (AMARAL, 2010, p. 116). 

 No que tange ao conceito de serviço, o doutrinador argumenta que o termo 

provém do latim servitium, que exprime “o estado de que é servo, encontrando-se no 

dever de servir, ou de trabalhar para o amo. [...] a expressão designa hoje o próprio 

trabalho/atividade a ser executado, ou que se executou, definindo a obra, o exercício 

do ofício” (AMARAL, 2010, p. 117), isto é, configura propriamente a ação ou 

atividade de servir.  

 Assim sendo, não só o desempenho de atividade ou de trabalho intelectual 

entra no conceito de serviço, mas também a execução de eventual trabalho ou de 

obra material. “Onde quer que haja um encargo a cumprir, feito, realizado, ou 

executado, há um serviço a fazer, ou que se fez. Serviço, porém, é aplicado para 

distinguir o complexo de atividades exercidas por uma corporação ou por uma 

entidade jurídica” (AMARAL, 2010, p. 117). 

 Não obstante, percebe-se que os serviços podem ser púbicos ou privados, 

domésticos, comerciais, industriais, agrícolas, profissionais e assim por diante. Em 

suma, configura qualquer atividade que se presta em benefício de outrem, ou, nos 

termos no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, serviço configura 

qualquer atividade que seja fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, abarcado inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes de relações trabalhistas. 

 De acordo com a interpretação de Amaral, há uma amplitude do conceito 

estipulado pelo CDC, no artigo supracitado, reconhecendo também o caráter positivo 

do ato do legislador em fazer referência às outras modalidades de remuneração, 

inibindo eventuais setores do mercado de tentarem se afastar da incidência de ação 

do CDC. 

 

Quando esse dispositivo legal se refere à expressão mediante remuneração 
quer dizer, sem dúvida, mais que mero pagamento/preço, deve-se 
compreender aí todo e qualquer modo, direto ou indireto, ostensivo ou 
oculto, de remuneração, de cobrança, de repasse de valor econômico. No 
mercado de consumo, vale dizer, é muito raro algo ser verdadeiramente 
grátis, como, às vezes, pode parecer. O CDC pretende trazer, aqui também, 
ampla garantia ao hipossuficiente, posto que isso é o alvo do Sistema de 
Defesa do Consumidor. Com efeito, o legislador sempre se reconduz aos 
valores e princípios regentes do Sistema, no caso, desde a Carta Magna até 
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o presente dispositivo. Esse deve ser, da mesma maneira, o rumo do bom 
intérprete. (AMARAL, 2010, p. 118) 

 

Ter clareza quanto aos conceitos de produto e serviço é de fundamental 

importância não só na compreensão do Código de Defesa do Consumidor, mas 

também – e principalmente – na elaboração da defesa e tutela do elo mais fraco que 

é justamente o consumidor. Compreendendo-os bem, tem-se também a 

possibilidade de compreensão do âmbito da tutela dos direitos do consumidor. 

 

 

2.3 Sobre as tutelas do consumidor 

 

 

No tocante às tutelas dos interesses e direitos do consumidor referidas 

anteriormente, elas podem ser classificadas como preventivas, postas em prática 

antes da eventual lesão, ou repressivas, aquelas que visam sancionar uma lesão 

ocorrida da relação de consumo. 

Nessa linha, o primeiro mecanismo de tutela preventiva do consumidor é a via 

educativa, isto é, uma via que pode ser tanto formal quanto informal, informando os 

sujeitos sobre a existência dos direitos e o modo através do qual eles poderão 

requerer a tutela destes. (cf. AMARAL, 2010, p. 135).  

Contudo, é preciso ressaltar que essa educação não é somente voltada para 

o consumidor, isto é, a prevenção também se faz pela educação dos eventuais 

violadores, quer dizer, daqueles que são os titulares de obrigações com relação aos 

consumidores. É justamente quanto às modalidades de tutela que se buscará tratar. 

 

 

2.3.1 Tutela civil e administrativa 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor não só busca atender as necessidades 

do consumidor, respeitar a sua dignidade, saúde e segurança, mas também proteger 

seus interesses econômicos e, mais do que isso, a melhoria de sua qualidade de 

vida (vide art. 4º, do CDC), buscando a efetividade na prevenção e na reparação de 
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todos os danos patrimoniais/materiais e morais, individuais, coletivos e difusos, 

conforme art. 6º, inciso VII, do CDC. 

No plano da tutela civil, percebe-se que há um subsistema que busca 

alcançar, civilmente, os valores e princípios previstos na Constituição Federal, 

apesar de fazer a ressalva de que essa proteção ou tutela do consumidor estar 

presente em outras legislações. Com isso, destaca-se a responsabilidade civil do 

fornecedor. 

Essa denominação “responsabilidade civil” é designada tanto em um sentido 

amplo quanto em um sentido restrito. Em geral, na acepção ampla refere-se à 

“situação jurídica em que alguém tem a obrigação de indenizar outrem, mas 

significa, também, a própria obrigação derivada dessa situação” (AMARAL, 2010, p. 

139). No fundo, a responsabilidade civil seria o dever de responder pelo dano que 

eventualmente foi causado a outrem. 

Já nos artigos 55 e 106, do CDC, há a previsão do que se denomina de tutela 

administrativa, o poder-dever do Estado de gestão do interesse público. Aliás, o 

CDC considera com relação ao âmbito de atuação, concorrentes a União, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal no que tange à fiscalização e controle do 

mercado de consumo e serviços. 

No âmbito da defesa do consumidor, há a prevenção, isto é, a “ação da 

Administração Pública que se antecipa ao desvalor/malefício, enfim à infração, 

como, por exemplo, na informação e formação (educação formal e informal) do 

consumidor e do fornecedor”; há a fiscalizatória ou vigilatória, que seria vigiar “para 

que a ação preventiva se mostre eficaz. Contudo, se isso não ocorre a 

sanção/penalidade se impõe como medida repressiva ao desvalor/malefício”; e, por 

fim, a de regulamentar, ou seja, “discricionariedade estatal para explicitar, 

pormenorizar [...] o disciplinamento previsto nos genéricos/amplos termos da lei” 

(AMARAL, 2010, p. 241-242). 

 

 

2.3.2 Tutela penal e jurisdicional 

 

 

 Não obstante às tutelas civil e administrativa, há que se falar ainda em uma 

previsão legal no que concerne às tutelas penal e jurisdicional. Antes de nos 
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atentarmos aos seus pormenores, cumpre ressaltar a argumentação do doutrinador 

Fernando Capez (2003) que busca dizer que o direito penal seria um seguimento do 

ordenamento jurídico possuidor da função de selecionar os comportamentos 

humanos graves e capazes de colocar em risco a boa convivência social, 

sancionando tais atitudes, estabelecendo regras e garantindo o bom convívio social. 

 Nesse sentido, há também que se falar em uma tutela feita pelo direito penal 

no que tange a questões de direito do consumidor, isto é, que visa proteger 

penalmente as relações de consumo. “O direito penal do consumidor concentra seu 

foco nos desvalores comportamentais tipificados como crimes contra a relação de 

consumo, que são variantes do mais grave abuso (o criminal) do poder econômico e 

devem, portanto, ser coibidos” (AMARAL, 2010, p. 247). 

 

[...] com a tutela penal (e ao lado das demais tutelas previstas pelo 
CDC) bem se percebe a ideia, o conceito de microssistema jurídico 
(consumerista, no caso). Assim, a tutela penal trazida pelo CDC é, 
sistematicamente, necessária como componente de reforço (e da 
maior força jurídica) ao cumprimento/satisfação (espontânea ou por 
intimidação/prevenção genérica) os comandos normativos ali 
estampados, sobretudo dos referentes aos direitos subjetivos (no 
largo espectro que vai do individual puro/simples ao extremo oposto 
do difuso) do consumidor-gênero. Os tipos criminais do CDC são, 
pois, componentes indispensáveis à perfectibilidade do sistema, ou 
melhor, do micro ou subsistema. (AMARAL, 2010, p. 247) 

 

 Desse modo, percebe-se que o foco é proteger o consumidor de todas as 

formas possíveis, por isso há a possibilidade de se punir penalmente aquele que 

eventualmente deliberadamente busca causar dano ao consumidor, seja pelo 

descumprimento de uma obrigação, a não realização de uma obrigação, em suma, 

qualquer atuação deliberada de abuso do poder econômico danoso a outrem. 

 Aliás, a proteção de direitos subjetivos se dá pela autotutela, tanto individual 

quanto coletiva. Nesse contexto, o consumidor tem à sua disposição meios 

individuais ou coletivos de tutela de seus direitos. Segundo Amaral (2010, p. 254), o 

CDC desenvolveu melhor “a solução coletiva dos conflitos de consumo, quiçá 

percebendo que o consumo de massa é cada dia mais característica da relação de 

consumo de hoje e que, apesar disso, o aparato processual clássico se fazia ampla 

e crescentemente inadequado”. 

 A busca por tutela jurisdicional do consumidor deve ser entendida no sentido 

mais amplo possível, abarcando nesse conceito o consumidor-autor – pensando em 
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termos de ação em juízo – e também o consumidor-réu, quer dizer, qualquer 

atividade desenvolvida em juízo, “em qualquer posição processual, pelo consumidor 

no seu amplo espectro subjetivo (pessoa/coletividade, equiparados” (AMARAL, 

2010, p. 254). 

 Na realidade, todas essas diferentes modalidades de tutela (civil, 

administrativa, penal, jurisdicional) são de fundamental importância para que se 

atinja a efetivação das normas constitucionais, isto é, para que se alcance de fato a 

efetiva defesa do consumidor promovida pelo Estado, inclusive a preventiva que se 

faz via educação ou informação, autodefesas individual ou coletiva e todas as 

demais formas de prevenção previstas no CDC referentes à defesa do consumidor. 
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CAPÍTULO 3. CONSUMISMO E SUPERENDIVIDAMENTO 
 

 

3.1 Crise econômica e superendividamento do consumidor 

 

 

Conforme denota Marques (2010, p. 54 apud PELLEGRINO, 2014, p. 142), o 

“crédito é um tempo que a pessoa adquire por meio de contratos diversos (cartões 

de crédito, crédito retroativo, cheque especial, carnês assegurados por notas 

promissórias, etc.) para pagar as suas dívidas”. Também nesse sentido, Gabriela 

Cristina Bezen (2017, p. 171), a facilitação do crédito aos indivíduos “torna-se um 

fator de inclusão do indivíduo na sociedade de consumo, e não apenas como forma 

de se elevar o padrão de vida. Assim, poder-se-á afirmar que a concessão de crédito 

é sinônimo de status social”. 

Todavia, a banalização da concessão da oferta de crédito é tão intensa e 

ostensiva, que, segundo Rafaela Consalter (2008, p. 01), “o consumidor precisa 

travar três diferentes batalhas: uma contra si mesmo e o seu desejo de ‘ter’; outra 

contra a avalanche virtual da publicidade via televisão, internet, telefone, etc; outra 

terceira [...] quando, caminhando [...] é incessantemente abordado”. 

É óbvio que não se pode com facilidade isolar um ou outro fator como sendo 

o ponto principal da causa do superendividamento, contudo, é preciso ressaltar que 

o contexto de crise econômica no mundo globalizado tem impacto diretamente na 

realidade social dos países subdesenvolvidos como o Brasil.  

Em um contexto de crise global, há constantes cortes de gastos e 

especialmente de pessoal, produzindo impacto direto na vida dos trabalhadores e 

consumidores diários, que, por sua vez, não terão mais capacidades de sanar suas 

dívidas – acumulando-as, piorando a situação – e serão excluídos das relações de 

consumo, elevando ainda mais a crise social. 

Desse modo, o acesso facilitado ao crédito somado a outros fatores 

determinantes, tais como as altas taxas de juros aplicadas sobre o capital, 

contribuem diretamente para provocar o fenômeno do superendividamento do 

consumidor, algo que deve ser objeto de estudo do operador do direito e dos que se 

engajam no ramo do direito do consumidor. 
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3.2 Júrus abusivo e endividamento da população 

 

 

A proteção dos interesses do consumidor não é uma tarefa fácil em virtude da 

banalização2 da oferta de crédito no Brasil. No fundo, é preciso ressaltar que 

questão do endividamento não é só um problema de âmbito privado, mas sim um 

problema público, conforme reconhece José Reinaldo de Lima Lopes: 

 

Em geral, a questão, do ponto de vista do direito, é tratada como um 
problema pessoal (moral, muitas vezes) cuja solução passa apenas 
pela execução pura e simples do devedor. Esquece-se que o 
endividamento depende de que o consumidor tenha tido acesso ao 
crédito (responsabilidade do credor), que tenha sido estimulado e 
incentivado a consumir e a consumir a crédito, que tenha sido vítima, 
em certos casos, de uma força maior social, qual seja, uma 
recessão, uma onda de desemprego (hoje em dia desemprego 
estrutural crescente, dado o jobless growth). (LOPES, 1996, p. 111) 

 

Ao contrário de se pensar como um fenômeno tão-somente privado, devendo 

o consumidor ser deixado à mercê, trata-se do fenômeno social – portanto, não 

apenas pessoal – da inadimplência dos consumidores por ultrapassarem sua 

capacidade de consumo a crédito. 

No que tange aos juros abusivos, na esfera judicial tradicional o que se 

percebe é que é oferecido ao consumidor o cumprimento de eventuais contratos 

firmados com mera revisão dos índices de reajuste, algo que se mostra insuficiente 

para sanar o problema do endividamento excessivo, vez que ainda assim os valores 

não são consideráveis suportáveis aos consumidores. 

O superendividamento configura um problema crônico na atual sociedade 

marcada pelo consumo, na qual o crédito é oferecido de forma generalizada, 

tornando-se algo que oferece riscos aos consumidores, tendo em vista a falta de 

informações, as altas taxas de jurus e as condutas abusivas por parte dos 

fornecedores, com implicações diretas em se tratando de uma carga de onerosidade 

em excesso. 

                                                 
2 Marcella Oliboni (2006, p. 349) argumenta que ocorrem muitos casos nos quais o consumidor adere 
a determinado crédito justamente para sanar uma outra dívida, ou seja, “premido pela necessidade 
de se manter e, para isso, muitas vezes, contratar um crédito novo para adimplir créditos já vencidos, 
o consumidor acaba por contratar novamente. 
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Assim, há de fato essa relação entre juros abusivo e o crescimento no índice 

de consumidores endividados, na medida em que há a oferta de crédito em excesso, 

sem ponderação, o consumidor sente a necessidade de inserir-se cada vez mais 

nessas relações consumeiras, porém quando ocorre alguma eventualidade de não 

conseguir realizar o pagamento em dia, inicia-se esse outro processo de 

acumulação de jurus – em geral, abusivos – que termina por agravar uma situação 

que já era alarmante.  

É justamente nesse sentido que há a previsão legal, positivada no art. 6º, 

inciso V, do CDC, que postula como direito básico do consumidor a possibilidade de 

revisão contratual em casos de onerosidade excessiva, tudo isso em busca do que 

se denomina de equilíbrio contratual (cf. OLIBONI, 2006, p. 351). 

Nesse sentido, percebe-se que o Código de Defesa do Consumidor precisa 

aprofundar-se e firmar-se ainda mais como instrumento de proteção diante da 

complexidade das relações e da massificação do crédito que incentiva e, em 

momento posterior, auxilia no superendividamento do consumidor, colocando a parte 

vulnerável da relação em situação de clara exclusão social. 

 

 

3.3 Atuação da defensoria pública na defesa do consumidor necessitado 

 

 

Ao estabelecer os objetivos essenciais da Política Nacional das Relações de 

Consumo, o art. 4º do CDC tem presente em seu texto como finalidade o 

“atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 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” 

(BRASIL, 1990). 

Para atingir esses objetivos, a mencionada Política Nacional deve sempre 

buscar atender o já referido princípio da vulnerabilidade do consumidor no mercado 

relacional de consumo, assim como o princípio da harmonização dos interesses dos 

participantes da relação de consumo. 

Diante da argumentação, é visível que a proteção do consumidor – 

endividado ou não – é objetivo de tutela tanto pela Constituição Federal de 1988 

quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que ambos exigem a proteção 
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do elo mais fraco da relação “que esteja experimentando ou que tenha 

possibilidades concretas de vir a experimentar violação à sua dignidade. E a 

situação de superendividamento é incompatível com o respeito à dignidade” 

(OLIBONI, 2006, p. 346. Grifo nosso). 

Marcella Oliboni (2006, p. 347) considera uma violação da dignidade o 

superendividamento do consumidor que, por sua vez, é assim considerado todo 

aquele “devedor de boa-fé com impossibilidade de fazer frente às dívidas não 

profissionais exigíveis e não pagas”. 

Nesse âmbito, o CDC fornece autorização em certo sentido de proteção ao 

consumidor em situação de superendividamento, por exemplo, o art. 6º, inciso IV, 

que dispõe ser um direito básico a sua proteção quanto a métodos comerciais 

coercitivos ou considerados desleais, sendo contra também a práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Sobre outros artigos 

da referida legislação, argumenta Oliboni (2006, p. 350): 

 

Os arts. 46, 52 e 54, §§3.º e 4.º, todos do CDC devem ser analisados 
em conjunto para afirmar que o direito básico à informação contido 
no art. 6.º, III, do CDC, é irrefutável e seu descumprimento traz sérias 
consequências. 
O art. 46 do CDC, primeiro do capítulo que trata da proteção 
contratual, obriga o fornecedor a prestar de forma escorreita o direito 
à informação ao consumidor. Só assim, o contrato obrigará este. Os 
§§ 3.º e 4.º do art. 54 do CDC ao tratar dos contratos de adesão, 
impõem o mesmo dever de informação ao fornecedor. 
O art. 52 do CDC é específico para os contratos que envolvam 
outorga de crédito ou concessão de financiamento, também tratando 
da obrigação do fornecedor em prestar informações precisas. 

 

Como já mencionado em momento anterior, diante da oferta de crédito 

exacerbada, ferindo direitos do consumidor, deve ser realizada constantemente 

fiscalização desse modo de operação desregrado de crédito que auxilia no aumento 

do índice de endividamento.  

Mais ainda, o respeito às normas citadas por Marcella Oliboni pode auxiliar a 

evitar uma situação de superendividamento “ao se informar o consumidor clara e 

corretamente sobre o que está contratando e quais as consequências que podem 

advir do ato de contratar” (OLIBONI, 2006, p. 351). Nesse quesito, ainda pontua 

Lopes (1996, p. 111): 
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[...] o exercício do dever de informação e de aconselhamento, caso 
atendido fielmente pelas instituições financeiras, seria implementado 
através da orientação ao consumidor, na oportunidade em que firma 
o contrato de concessão de crédito, à elaboração do cálculo 
apurador do montante da dívida contraída, projetando os custos 
efetivos da dívida. 

 

Há, então, a possibilidade de se fundamentar na legislação vigente uma 

defesa do consumidor superendividado, oferecendo soluções à harmonização das 

mazelas advindas do sistema de consumo em vigor. 

Nesse diapasão de busca por soluções aos consumidores em situação de 

superendividamento, deve a Defensoria Pública promover “tanto a proteção quanto a 

defesa do consumidor carente, seja em juízo ou extrajudicialmente, uma vez que o 

essencial papel da Defensoria Pública é de acesso à Justiça e não de acesso ao 

Judiciário” (OLIBONI, 2006, p. 352). 

Assim, pode a Defensoria Pública proteger e defender o consumidor nessa 

situação frágil de superendividamento propondo ações individuais ou coletivas que 

façam respeitar seus direitos, bem como promovendo soluções extrajudiciais do 

conflito, algo que pode ser muito proveitoso ao devedor nessa condição de 

vulnerabilidade. 

Segundo Oliboni (2006, p. 352), sendo a Defensoria Pública um órgão de 

suma importância, configura um instrumento fundamental, forte e hábil no 

desempenho do que classifica como um papel indispensável, a saber, “invadir os 

tribunais brasileiros alastrando e difundindo teses jurídicas em busca da defesa do 

consumidor superendividado”. 

Sobre o histórico dessa modalidade de tutela, salienta a autora: 

 

A participação no Seminário Internacional Defensoria Pública e a 
Proteção do Consumidor realizado em Porto Alegre nos dias 21, 22 e 
23.10.2004, sob a Coordenação da professora Dra. Claudia Lima 
Marques e da Defensora Pública Dra. Adriana Burger, firmou-se 
como marco para a efetiva implantação das ideias então debatidas. 
Os painéis que tratavam do superendividamento no seminário, em 
especial a apresentação da pesquisa sobre Endividamento da 
População Gaúcha estimulou a criação de uma Comissão de Defesa 
do Consumidor Superendividado no Nudecon. 
[...] A cada defensor público, membro da Comissão, cabe detectar 
casos de superendividamente, através de entrevista com o 
consumidor assistido, ocasião em que este último é questionado 
sobre seu ganho total mensal (salário e “extras”), número total de 
credores e valor total do débito (prestações vencidas e vincendas), 
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bem como despesas mensais fixas que lhe garantam o mínimo 
existencial (moradia, saúde, educação, alimentação etc.). 
Detectado o superendividamento, o próximo passo da Comissão é 
agendar uma audiência especial de conciliação, convidando todos os 
credores daquele consumidor a comparecer na data designada. 
(OLIBONI, 2006, p. 352-353) 

 

Na ocasião da audiência todos os credores são reunidos e o Defensor Público 

esclarece a todos o que é o superendividamento e, em momento posterior, ouvem 

depoimentos do próprio consumidor em situação de superendividamento. Ainda, há 

a possibilidade de os credores serem convidados a uma outra audiência, dessa vez 

individual, com cada credor de modo que possa ser apresentado proposta de acordo 

condizente com a real situação do superendividado. 

Marcella Oliboni ainda destaca um caso concreto envolvendo essa 

modalidade de defesa do consumidor em situação de superendividamento por parte 

da Defensoria Pública: 

 

O primeiro caso concreto submetido à Comissão, tratava-se de uma 
consumidora superendividada que, percebendo mensalmente R$ 
6.800,00, em razão de doença incurável na família cujo caro 
tratamento durou mais de três anos, vê-se hoje devedora de mais de 
R$ 100.000,00 de 15 credores (todos, instituições financeiras). 
Convidados os 15 credores para a audiência especial, 
compareceram 12. Todos os que compareceram aceitaram participar 
das audiências individuais, cujas datas, naquela mesma ocasião, já 
foram agendadas. 
O banco no qual a consumidora mantinha sua conta-salário, ainda na 
audiência especial, comprometeu-se, através de acordo firmado em 
ata de audiência (que, assinada por defensor público, constitui-se em 
título executivo extrajudicial – art. 585, II, do CPC), a não apropriar-
se do salário da consumidora para quitação dos débitos da mesma 
com aquele banco. Apesar de ilícita, a conduta era sempre praticada. 
Assim, com o salário “livre”, a consumidora conseguiria honrar os 
demais acordos que viessem a ser celebrados nas audiências 
individuais. (OLIBONI, 2006, p. 254). 

 

Trata-se de uma modalidade que garante não só a resolução do conflito como 

também – e mais importante – garante o acesso à justiça. Isso tudo demonstra a 

necessidade de elaboração de implantação de um regramento jurídico específico em 

relação ao superendividamento no Brasil, tendo como finalidade a garantia de 

respeito à normativa de tutela da pessoa humana. 

A criação de uma comissão desse modelo em todo o país se mostra de 

fundamental importância, na medida em que tem como objetivo a defesa e a 
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proteção do consumidor em situação de endividamento, a partir do reconhecimento 

dessa realidade social que é o superendividamento e que exige um tratamento 

específico pelo sistema jurídico. 

A Defensoria Pública configura propriamente o órgão constitucionalmente 

voltado para a defesa do consumidor necessitado ou carente, prestando assistência 

jurídica, integral e gratuita ao consumidor, devendo essa tutela abranger não só 

perante o Poder Judiciário, mas também na esfera extrajudicial. 

A partir do momento em que passa-se a enfrentar o problema do 

superendividamento para além de uma questão meramente centrada no 

consumidor, isto é, como um problema pessoal ou moral do devedor, cuja solução é 

a simples execução deste, passa-se a ter uma visão mais completa da realidade, 

verificando todos os pormenores da relação, o porquê da inadimplência e os modos 

que podem ser mobilizados para que as eventuais dívidas possam serem sanadas, 

resolvendo a questão para ambas as partes envolventes na relação de consumo. 

O acordo firmado entre as partes – consumidor e fornecedor – pelo Defensor 

Público, uma vez assinado, constitui título executivo extrajudicial, sendo dispensado 

inclusive a homologação judicial. Todos esses mecanismos são mobilizados 

justamente para facilitar a resolução da questão e fornecer meios efetivos de defesa 

do consumidor, proporcionando o retorno deste à sociedade consumidora. 

A criação de núcleos especializados para o atendimento dos consumidores 

nessa situação de necessidade é uma das mais importantes ações a serem 

adotadas em prol de sua efetiva defesa. Trata-se de atos administrativos cuja 

finalidade é tão-somente preservar os direitos do consumidor frente aos 

fornecedores, porém que visa beneficiar a todos os envolvidos na relação 

consumeira, vez que busca justamente acordos para que o consumidor possa ter a 

capacidade de realizar o pagamento das dívidas. 

Por intermédio da Comissão de Defesa do Consumidor Superendividado 

abre-se a oportunidade de o consumidor em estado de superendividamento e os 

fornecedores celebrarem acordo para o pagamento da dívida, viabilizando solução 

da causa de forma rápida e vantajosa para todas as partes em situação de conflitos 

e litígio. 

Esse órgão público pode tomar o compromisso de ajustamento de conduta 

em prol da coletividade de consumidores lesados, e, por ter contato direto com esse 

consumidor, terá aceso naturalmente às situações que denotam o descumprimento 
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dos acordos já firmados não só pela Defensoria, dirimindo a deficiência existente no 

sistema atual. 

É necessária, portanto, a existência de órgão específico da Defensoria 

Pública para agir em juízo na defesa dos interesses da parte vulnerável e 

hipossuficiente na relação de consumo, possibilitando a proteção da legítima 

expectativa de satisfação das necessidades do consumidor depositada no produto 

ou serviço adquirido ou utilizado, protegendo a confiança depositada no objeto da 

relação de consumo. (cf. CONSALTER, 2006, p. 367). 

Ainda que a existência dos Núcleos de Defesa do Consumidor no âmbito das 

Defensorias Públicas estaduais não configure um pré-requisito para a sua 

legitimidade para propositura de ações coletivas, é preciso chamar a atenção para a 

sua criação, já que a partir dela decorre maior eficiência do serviço, isto é, com a 

especialização dos agentes e a garantia efetiva do acesso pleno do consumidor 

superendividado à justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  
O superendividamento do consumidor é um assunto de grande relevância 

social, na medida em que se trata de um fenômeno social que assola a sociedade 

do consumo brasileira contemporaneamente. O superendividamento não se deve a 

uma única causa, já que o devedor faz frente a uma série de obrigações derivadas 

da eventual aquisição de bens ou serviços de primeira necessidade ou similares, 

somando-se a isso causas não relacionadas com a economia, tal como a falta de 

informação e educação dos consumidores e assim por diante. 

A globalização, marca essencial da sociedade do consumo em massa, trouxe 

algumas implicações sérias, alterando a forma de contratação, multiplicação de 

contratos de adesão, intensificando a posição de vulnerabilidade do consumidor, 

que, além de ser a parte mais fraca da relação, ficou sujeito às abusividades 

praticadas no mercado de consumo.  

Além do constante incentivo ao consumo desenfreado, via criação de falsas 

necessidades e determinando a condição social pela capacidade de consumir, a 

economia de mercado passou a tomar o crédito como o motor, tendo em vista que 

esse instrumento confere poder aquisitivo ao consumidor de forma imediata, 

tornando-se, com isso, o principal agente da economia. 

Não obstante, além desse incentivo desmedido ao consumo de bens e 

serviços disponíveis, o consumidor passou também a ser assediado constantemente 

para que utilizasse o crédito, algo que teve graves implicações no alto nível de 

superendividamento, sendo um dos movimentos precursores do grave momento de 

crise da qual o país enfrenta no que se refere aos altos índices de consumidores em 

situação de superendividamento. 

A massificação da oferta de crédito para o consumo e o fato de que os 

consumidores se encontram cada vez mais endividados – assumindo proporções 

preocupantes – levam a concluir que há a necessidade de estabelecer uma espécie 

de regime jurídico específico para a prevenção e tratamento desse fenômeno de 

superendividamento em massa. 

Ainda que sem qualquer pretensão de esgotamento das discussões 

concernentes a essa temática, o presente estudo buscou evidenciar que não se 
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pode meramente reagir à voracidade do mercado de consumo, mas, pelo contrário, 

deve-se adotar constantemente uma postura ativa de defesa intermitente do 

consumidor, com a finalidade de oferecer soluções e buscar harmonizar as inúmeras 

dificuldades advindas do atual modelo de organização social. 
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