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RESUMO

A problemática do superendividamento, definido pela melhor doutrina como “a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, 
leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”, é assunto que tem se tornado frequente nos campos acadêmico e 
legislativo de discussão, por ser realidade cada vez mais presente em países que sofreram, nos últimos tempos, uma ampla expansão do acesso 
ao crédito à população. Inúmeros são os benefícios do crédito ao consumo, fazendo-se sentir no desenvolvimento da economia de um país, bem 
como no incremento da qualidade de vida do mutuário e de seu núcleo familiar, à exemplo do consumidor idoso, que pode ter acesso franqueado 
a uma variedade de bens  e serviços, essenciais ou não, a garantir um patamar mínimo de dignidade, inclusão social e igualdade material, em 
razão de seus baixos rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões. Nota-se, entretanto, que a concessão de crédito a pessoa física 
pode representar mola propulsora para a incidência crescente do fenômeno sócio-jurídico do superendividamento, porquanto sua concessão 
pelas instituições financeiras tende a ignorar o dever básico de cuidado na proteção dos interesses do parceiro contratual, expressão máxima do 
princípio da boa-fé objetiva, e que atinge sobremaneira tais consumidores de vulnerabilidade potencializada, aqui considerados indistintamente
aqueles com idade superior a 60 anos. O ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário de outros ordenamentos ao redor do mundo, não 
apresenta inovações legislativas no tocante ao combate ao superendividamento, carecendo de uma normativa específica que possa enfrentar o 
tema da concessão de crédito, assegurando mecanismos de prevenção e tratamento ao endividamento excessivo do consumidor. O Projeto de 
Lei 283/2012, ora aprovado pelo Plenário do Senado Federal e remetido à Câmara dos Deputados, parece dar uma reposta a esta realidade 
complexa, tendo em vista propor a incorporação de instrumentos de prevenção, conferindo proteção especial a figura do consumidor idoso de 
crédito, além de um sistema formal de falência ao Código de Defesa do Consumidor. Em linhas gerais, a presente pesquisa, que se encontra 
atualmente em sua segunda etapa, concentrar-se-á na análise do fenômeno do superendividamento, atentando para suas consequências, que 
extrapolam a perspectiva individual do consumidor, bem como para os instrumentos de tratamento incorporados pelo referido Projeto de Lei. 
Buscar-se-á, neste contexto, a compreensão de suas diferenças, e de seus pontos de aproximação, e ainda das modificações sofridas no bojo do 
Projeto de Lei no tocante a conciliação no superendividamento (Capítulo V). Em que pese a possibilidade de sua não aprovação, salienta-se que 
procedimentos de repactuação de dívidas já são aplicados em alguma medida, ainda que de maneira não uniforme, por alguns órgãos que 
compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e ainda pelo Judiciário de algumas unidades da federação. O presente estudo justifica-se 
no contexto da existência de uma forte instabilidade econômica no país, e de um vácuo no ordenamento jurídico brasileiro que não permite 
solucionar tal problemática. O método empregado nesta pesquisa é o hermenêutico. Parte-se da análise de doutrina e legislação pátria correlata 
ao tema, inclusive do referido Projeto de Lei, buscando-se também no direito comparado embasamento necessário para promover estudo sólido 
e coeso no que tange o tratamento do superendividamento do consumidor, em especial do consumidor idoso. As conclusões obtidas até o 
momento apontam para a aprovação imediata do PLS 283/2012, a demonstrar uma inadequação das ações revisionais como mecanismo, por si 
só, para o tratamento global do superendividamento.
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