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Resumo:
Vivemos na sociedade do consumo, da informação e da vigilância, com pessoas 
impulsionadas a buscarem a satisfação pessoal pela incessante aquisição de bens, 
criando um vício pelo consumo, fomentado pelo mercado através da oferta pre-
datória de crédito e facilitação de sua contratação, criando uma falsa facilidade 
que leva ao superendividamento, principalmente do consumidor hipervulnerável, 
violando sua dignidade e excluindo socialmente. Assim, com o objetivo de analisar 
as possibilidades de proteção do idoso consumidor de crédito para que ele não 
caia em situação de superendividamento, esse capítulo foi desenvolvido através 
de pesquisa bibliográfica, com a análise da relação de consumo, do superendivid-
amento decorrente do consumo de crédito, com as inovações trazidas pela Lei nº 
14.181, de 2021, para o Código de Defesa do Consumidor, sendo feita, ao fim, uma 
abordagem do consumidor idoso e das normas que o protegem contra o superen-
dividamento, através de metodologia qualitativa.
Palavras-chave: Consumidor. Idoso. Crédito. Proteção. Superendividamento.

Abstract: 
We live in a consumer, information and surveillance society, with people driven to 
seek personal satisfaction through the incessant acquisition of goods, creating an 
addiction to consumption, fostered by the market through the predatory offer of 
credit and facilitation of its contracting, creating a false ease that leads to over-in-
debtedness, especially of hyper vulnerable consumers, violating their dignity and 
socially excluding them. Thus, in order to analyze the possibilities of protecting 
the elderly credit consumer from falling into over-indebtedness, this chapter was 
developed through bibliographic research, with the analysis of the consumption 
relationship, over-indebtedness resulting from credit consumption, with the inno-
vations brought by Law No. 14.181, of 2021, to the Consumer Protection Code, being 
made, at last, an approach to the elderly consumer and the rules that protect them 
against over-indebtedness, through qualitative methodology.
Keywords: Consumer. Elderly. Credit. Protection. Over-indebtedness.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A defesa do consumidor é direito fundamental individual es-
tabelecido no art. 5º, XXXII da Constituição da República, tendo o 
Estado editado, para a sua promoção, o Código de Defesa do Con-
sumidor, que disciplinou as relações de consumo, delimitando seu 
campo de atuação ao conceituar o consumidor padrão e trazendo 
ainda três conceitos de consumidor equiparado, conceituando tam-
bém o fornecedor. Além disso, o Código tratou de proteger com mais 
ênfase algumas categorias de consumidores considerados hipervul-
neráveis, mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento da 
sociedade da informação e da vigilância, houve a necessidade de no-
vas previsões para atender aos novos problemas surgidos, dentre os 
quais o superendividamento decorrente do incentivo ao consumo e 
da facilitação do crédito.

De fato, a pós-modernidade trouxe avanços, mas também fez 
surgir problemas, pois as pessoas passaram a ser equiparadas a coisas 
ou objetos, sendo impulsionadas ao consumismo e entrando em um 
círculo vicioso em busca de satisfação imediata, proporcionada pelas 
propostas de consumo disseminadas pelas tecnologias da informa-
ção e acessíveis pelo crédito fácil, gerando uma trama cansativa em 
que impera a insatisfação.

O presente capítulo busca, a partir dessas reflexões, analisar 
as possibilidades de proteção do idoso e, portanto, hipervulnerável, 
consumidor de crédito, para que ele não caia em situação de supe-
rendividamento. Através de pesquisa bibliográfica, foi inicialmente 
analisada a relação de consumo sob a perspectiva da sociedade pós-
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 ]  -moderna, sendo então dedicado um tópico à questão do superendi-

vidamento decorrente do consumo de crédito e as inovações trazidas 
pela Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento para o 
Código de Defesa do Consumidor, sendo feita, ao fim, uma abor-
dagem do consumidor idoso e das normas que o protegem contra o 
superendividamento. Usando de metodologia qualitativa, com base 
no referencial teórico e prático sobre as questões tratadas e na legis-
lação aplicável ao caso, procuramos descrever o fenômeno e analisar 
criticamente a situação.

CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO

As relações contratuais permitiram a vida em sociedade, sendo 
possível afirmar que elas são relações humanas fundamentais à boa 
convivência social. Na atualidade, com a busca pela harmonização 
entre tutelar a liberdade individual e a solidariedade social, houve 
uma redução da importância da vontade na construção do conceito 
de contrato, priorizando-se a sua perspectiva funcional de autorre-
gulação de interesses, sobressaindo sua função preceptiva ou norma-
tiva (TEPEDINO; KONDER; BANDEIRA, 2021, p. 5).

Considerando o fato de que o instituto do contrato é extrema-
mente antigo, seu conceito e sua disciplina estão evoluindo há muito 
tempo e assim permanecerão, justamente para que ele se adapte às 
necessidades e exigências de cada época. Então, é fato que a concep-
ção romanista do contrato deu lugar à concepção liberal, que também 
foi substituída, dando lugar à concepção social, superando o dogma 
da autonomia da vontade como o máximo balizador do direito con-
tratual e adotando novos princípios para tal posição, destacando-se o 
princípio da boa-fé objetiva e o princípio da tutela do hipossuficiente 
(ARQUETTE, 2022, p. 51-52).

O princípio da boa-fé objetiva foi introduzido no ordenamen-
to jurídico brasileiro com a promulgação do Código de Defesa do 
Consumidor, como máximo balizador dos contratos de consumo, 
tendo sido consagrado em dois de seus dispositivos, o art. 4.º, III e 
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o art. 51, IV, embora já houvesse sido mencionado no art. 1.443 do 
Código Civil de 1916, especificamente para os contratos de seguro. 
O Código Civil de 2002, atualmente em vigor, previu o princípio da 
boa-fé objetiva para os contratos em geral e, com isso, confirmou 
ser o mesmo um dos princípios norteadores da relação obrigacio-
nal, “para além da relação consumerista, demonstrando a influência 
do próprio Código de Defesa do Consumidor em toda a teoria con-
tratual e não apenas nas relações de consumo” (ARQUETTE, 2022, 
p. 53). Esse princípio apresenta funções, como a criação de deveres 
anexos, a limitação do exercício dos direitos subjetivos e a concreção 
e interpretação dos contratos, sendo proposto como novo paradigma 
para as relações obrigacionais na atual sociedade, que é do consumo, 
da informação e da vigilância (ARQUETTE, 2022, p. 53-54).

Ao lado da boa-fé, a teoria contratual também tem como bali-
zador na atualidade o princípio da tutela do contratante débil, assim 
considerado aquele que se encontra em posição de inferioridade na 
relação contratual, sendo ele corolário indispensável do princípio 
constitucional da igualdade, disposto no caput do art. 5º da Consti-
tuição da República, pois ela ordena a elaboração de leis protetivas 
como forma de tentar garantir a realização da igualdade substancial, 
ao mesmo tempo em que atribui ao intérprete o dever de dar eficácia 
social imediata aos valores constitucionais nas relações interpriva-
das. Aliás, através do Código de Defesa do Consumidor, o Estado 
garantiu o respeito ao princípio da tutela do hipossuficiente, como 
forma de promover a realização da igualdade material e o Código 
Civil de 2002 ratificou essa proteção ao hipossuficiente, ao prever, no 
art. 423, a interpretação mais favorável ao aderente, mais uma vez de-
monstrando a influência do Código de Defesa do Consumidor sobre 
a teoria contratual (ARQUETTE, 2022, p. 55).

O Código de Defesa do Consumidor, para delimitar seu campo 
de incidência, conceituou o consumidor padrão e trouxe três concei-
tos de consumidor por equiparação, em face da complexidade das 
matérias de que cuida (BENJAMIN, 2017, p. 271). Além disso, a le-
gislação também cuidou de conceituar o fornecedor.

O primeiro conceito legal é o de consumidor padrão, standard 
ou stricto sensu, previsto no art. 2º, caput, do Código de Defesa do 
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 ]  Consumidor, em que, sob o aspecto subjetivo, são consumidores to-

dos as pessoas físicas, jurídicas e entes despersonalizados, estes últi-
mos por inclusão doutrinária e jurisprudencial; sob o ponto de vista 
objetivo, que adquire ou utiliza produtos e serviços, de modo que 
tanto o adquirente ou o contratante quanto o usuário se enquadram 
no conceito; e quanto ao aspecto teleológico, como destinatário final, 
expressão que gera discussão doutrinária e jurisprudencial, no senti-
do de saber se essa finalidade refere-se à retirada do produto ou ser-
viço do mercado de forma fática  e econômica ou apenas fática, sur-
gindo as teorias finalista, maximalista e aquelas que mesclam ambas. 
A atual tendência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
pela adoção da teoria finalista aprofundada ou mitigada, alcançando 
a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final 
do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, 
jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Em seguida, o Código de Defesa do Consumido traz os con-
ceitos de consumidor equiparado, sendo que já no art. 2º, parágra-
fo único, a coletividade é equiparada ao consumidor, para tutelar os 
direitos ou interesses coletivos e difusos. No art. 17 está o terceiro 
conceito de consumidor, em que todas as vítimas do acidente de con-
sumo, eventos previstos nos seus arts. 12 a 16, são a ele equiparadas. 
O quarto conceito está previsto no art. 29 do Código, equiparando 
ao consumidor todas as pessoas expostas às práticas comerciais e aos 
contratos de consumo.

Do outro lado da relação de consumo, para que ela efetivamen-
te se forme, precisa estar presente a figura do fornecedor, definida no 
art. 3º do Código de Defesa do Consumidor englobando todos os 
participantes da cadeia produtiva e de fornecimento dos produtos 
ou serviços, também definidos nos parágrafos do mesmo dispositivo 
legal. Esse conceito de fornecedor é genérico propositalmente, de-
monstrando que o objetivo legal é a proteção do consumidor, impor-
tando mais a diferenciação entre as várias categorias de fornecedores 
para fins de responsabilização e exercício de eventual direito regres-
sivo (FILOMENO, 2017, p. 50).

A análise dos conceitos de consumidor e fornecedor permi-
te concluir que a relação de consumo não é necessariamente uma 
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relação contratual, pois o Código de Defesa do Consumidor clara-
mente rompeu com a clássica dicotomia entre a relação contratual 
e a relação extracontratual na caracterização da figura do consumi-
dor, permitindo que sua tutela alcance não apenas o contratante, mas 
também a vítima que não tenha efetivamente contratado, mas que 
seja atingida por uma situação própria do mercado de consumo. Esse 
rompimento com a construção tradicional das categorias do direi-
to civil e da responsabilidade civil levaram à possibilidade de maior 
proteção do consumidor, notadamente nos casos em que ele sequer 
busca a contratação ou a efetiva, como tem ocorrido cada vez mais na 
oferta de crédito, geralmente dirigida aos hipervulneráveis em razão 
da idade e da condição sociocultural, de forma absolutamente pre-
datória e abusiva.

A análise da relação de consumo, portanto, envolve o enten-
dimento claro de que ela não se caracteriza necessariamente por um 
contrato, podendo nascer dele, mas também da exposição a uma 
oferta, a uma publicidade, a uma prática comercial, a um acidente ou 
evento de consumo, a um ato ilícito, inclusive decorrente de abuso de 
direito, dando sempre ao consumidor direitos decorrente do Código 
elaborado e vigente para promoção de sua defesa.

CONSUMO DE CRÉDITO E SUPERENDIVIDAMENTO

A oferta predatória de crédito no mercado de consumo tem se 
tornado uma prática das instituições financeiras e isso é inegável. O 
uso de práticas incisivas de abordagem, através de telefonemas rei-
terados, com técnicas de comunicação muito bem pensadas e que 
levam as pessoas a responderem o que as empresas esperam, estão 
ficando corriqueiras e perigosas, ultrapassando os limites da razoa-
bilidade e levando o consumidor a ser vítima de situações que o le-
vam a ciladas financeiras e até ao superendividamento, violando sua 
dignidade humana.

Na pós-modernidade, ou modernidade líquida (BAUMAN, 
2001), vive-se uma sociedade do consumo, da informação e da 
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vigiadas, buscando satisfação pessoal pela incessante aquisição de 
produtos e serviços, gerando um consumismo impulsionado pe-
las novas tecnologias digitais. Para além dos objetos produzidos 
pelo homem, o próprio corpo é objetificado e transformado em 
bem de consumo (BAUDRILLARD, 1995, p. 137), fazendo do ou-
tro também um objeto. Nesse sentido, se o próprio ser humano 
é coisificado, não há mais preocupação das prestadoras de servi-
ços de crédito com a sua dignidade, atributo próprio da condição 
humana, o que explica essa clara escolha dos fornecedores pelas 
informações veiculadas justamente com o objetivo de condicionar 
a sociedade ao consumo, revelando íntima ligação entre a socieda-
de do consumo e a sociedade da informação e da vigilância, com 
o monitoramento sobre cada passo da vida das pessoas, violando 
seus dados pessoais (ARQUETTE, 2022, p. 60), sendo que, “sob 
esse novo regime, o momento preciso em que as nossas necessi-
dades são atendidas também é o momento em que a nossa vida é 
saqueada em busca de dados comportamentais, e tudo isso para o 
lucro alheio” (ZUBOFF, 2020, p. 69).

Os consumidores têm seus dados pessoais utilizados sem seu 
conhecimento e autorização, sofrendo com ofertas de consumo, 
principalmente de crédito, de várias modalidades, como emprés-
timos diretos, empréstimos consignados, cartões de crédito, sendo 
envolvidos por uma falsa facilidade que pode se tornar uma séria 
armadilha, na medida em que o crédito, embora fomente o mercado 
e possa ser concebido como uma prática importante para seu cres-
cimento e para organização financeira do consumidor, permitindo a 
ele acesso a bens e serviços importantes que, de outra forma, não se-
riam a ele acessíveis, deveria envolver um processo responsável não 
apenas para o consumidor, mas também para o fornecedor e, nesse 
ponto, ganha enorme destaque o dever de informação do fornecedor, 
já existente desde a vigência do Código de Defesa do Consumidor 
em sua primeira versão e que tem sido desconsiderado no mercado 
de consumo, mas que tende a ser mais exigido com as alterações tra-
zidas à citada legislação pela Lei nº 14.181/2021, a chamada Lei de 
Prevenção e Tratamento do Superendividamento.
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Assim, é através da oferta e do consumo do crédito que está o 
perigo do superendividamento, independentemente da forma como 
esse crédito é contraído ou usado pelo consumidor, pois crédito fácil 
é crédito caro, na medida em que a facilidade decorre de uma menor 
preocupação das instituições financeiras com os riscos do inadim-
plemento, que então são incluídos nos custos do negócio e repassa-
dos aos consumidores (ARQUETTE, 2022, p. 61).

Na base da proteção contra o superendividamento do consu-
midor está a dignidade da pessoa humana, fundamento da República 
insculpido no art. 1º da Constituição Federal, consolidando a opção 
pela primazia da pessoa humana, impondo ao legislador infraconsti-
tucional e aos operadores do direito a observância de uma “verdadeira 
cláusula geral de tutela da pessoa humana” (MORAES, 2010, p. 15) e 
embasando toda a ordem constitucional, como as normas definidores 
dos direitos e garantias fundamentais, dentre as quais está a defesa do 
consumidor, no art. 5º, XXXII, e todo o ordenamento infraconstitu-
cional, como o próprio Código de Defesa do Consumidor.

Para Sarlet (2019, p. 70-71), a dignidade da pessoa humana é

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.

Visando à garantia da dignidade do consumidor de crédito, 
cuidou o legislador brasileiro de preservar a manutenção em seu fa-
vor do chamado mínimo existencial, expressão historicamente flui-
da, mas que pode ser compreendida por de parâmetros principioló-
gicos e constitucionais a partir dos quais é possível identificar três 
características que lhe são básicas: “deve tutelar ao menos os direitos 
fundamentais (incluídos os sociais); não é possível retroceder em seu 
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 ]  nível de proteção; em face da ausência de recursos orçamentários, 

reduz a discricionariedade administrativa ao estabelecer prioridades 
para a atuação estatal” (CARVALHO; SILVA, 2018).

Dispõe o novo art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, 
que inaugura o capítulo sobre a prevenção e o tratamento do supe-
rendividamento:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento 
da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira 
do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o 
consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de 
consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, 
nos termos da regulamentação.     

§ 2º As dividas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compro-
missos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive 
operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.    

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas 
tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de con-
tratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamen-
to ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo 
de alto valor.

O caput do dispositivo deixa clara a intenção do legislador de 
proteger a pessoa natural, o que reforça o embasamento na preser-
vação da dignidade da pessoa humana. Em seguida, no seu § 1º, há 
o conceito de superendividamento, mais uma vez delimitando o le-
gislador que as regras protetivas especiais nessa questão apenas são 
aplicáveis ao consumidor pessoa física ou natural, ligando necessa-
riamente à preservação do mínimo existencial e, assim, à dignidade 
dessa pessoa humana e protegendo apenas o consumidor de boa-fé.

A necessidade de legislar sobre a prevenção e o tratamento do 
consumidor contra o superendividamento surgiu do evidente cresci-
mento da situação de violação da dignidade dos consumidores pes-
soas naturais em razão de sua exclusão social por dívidas de con-
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sumo, principalmente pela facilitação do crédito, que se tornou um 
grande problema nas economias capitalistas atuais. 

O primeiro problema então na oferta e no consumo do crédito 
pode ser identificado no direito e dever de informação desde as práti-
cas de oferta pelo fornecedor. Essas práticas têm sido predatórias, pois 
as instituições financeiras assediam os consumidores, usando técnicas 
desleais para convencê-los a tomar o crédito e deixando de prestar 
informações prévias, claras e adequadas, notadamente sobre custos e 
riscos do negócio. Conquanto seja evidente a assimetria de informa-
ção no uso do crédito, havendo clara dificuldade do consumidor na 
compreensão dos custos envolvidos no uso do crédito, agravada pela 
vulnerabilidade técnica do consumidor em matérias bancárias (JAR-
LETTI, 2022, p. 31), há uma evidente intensão dos fornecedores em 
confundir, em não deixar claro qual linha de crédito é mais barata, 
mais vantajosa para o consumidor, muitas vezes levando-o a contratar 
a mais cara, cujas vantagens existem apenas para o fornecedor.

Nesse sentido, além das previsões originárias acerca dos deveres 
de informar existentes no Código de Defesa do Consumidor, confor-
me estabelecem o art. 6º, III, segundo o qual é direito básico do con-
sumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem”; o seu art. 46, que dispõe que “os contratos 
que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, 
se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de 
seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de 
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”; o seu art. 
52, que estabelece que “no fornecimento de produtos ou serviços que 
envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consu-
midor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia 
e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 
corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva 
anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e 
periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem fi-
nanciamento”; entre outros esparsos pelo código, a Lei nº 14.181/2021 
incluiu no mesmo outras regras sobre tal dever.
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 ]  O art. 54-B traz as novas informações que, obrigatoriamente 

devem ser passadas ao consumidor de crédito e na venda a prazo, 
além daquelas já obrigatórias do art. 52. Dispõe o citado artigo:

Art. 54-B. No fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das infor-
mações obrigatórias previstas no art. 52 deste Código e na legislação aplicá-
vel à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumi-
dor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre:

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

II - a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o 
total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no paga-
mento;

III - o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser, 
no mínimo, de 2 (dois) dias;

IV - o nome e o endereço, inclusive o eletrônico, do fornecedor;

V - o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do dé-
bito, nos termos do § 2º do art. 52 deste Código e da regulamentação em 
vigor.      

§ 1º As informações referidas no art. 52 deste Código e no caput deste artigo 
devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou 
de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor.    

§ 2º Para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito 
ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos 
os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado 
pela autoridade reguladora do sistema financeiro.      

§ 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37 deste Código, a oferta de crédito 
ao consumidor e a oferta de venda a prazo, ou a fatura mensal, conforme o 
caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador 
e a soma total a pagar, com e sem financiamento.  

A análise do dispositivo legal transcrito permite concluir, na 
esteira de Andressa Jarletti (2022, p. 33), que “de modo sintético, os 
contratos deveriam trazer um comparativo, de fácil visualização, en-
tre o valor emprestado e o valor total a ser pago pelo mutuário, deta-
lhando cada um dos encargos incidentes na operação. ”
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Ainda envolvendo o dever de informação, o art. 54-C prevê 
deveres negativos aos fornecedores de crédito, ao dispor:

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

I - (VETADO);

II - indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a 
serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do 
consumidor;      

III - ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contra-
tação do crédito ou da venda a prazo;

IV - assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento 
de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de consumidor 
idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a 
contratação envolver prêmio;

V - condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de 
tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento 
de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais.

De fato, a informação não envolve apenas os deveres positivos de 
fornecimento dos dados acerca do contrato, mas também os deveres 
negativos, envolvendo o que não fazer para proteção do consumidor, 
de modo que o art. 54-C do Código veda ao fornecedor, na oferta de 
crédito, prestar algumas informações que são consideradas práticas 
abusivas, como por exemplo indicar que o crédito será ofertado sem 
consulta aos serviços de proteção ao crédito, assediar o consumidor 
para contratar usando de suas condições de vulnerabilidade agravada 
ou condicionar a contratação à renúncia a ação judicial.

Em seguida, também contemplando o dever de informar, esta-
belece o art. 54-D:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou 
o intermediário deverá, entre outras condutas:       

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua 
idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os 
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 ]  custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e 

sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento;       

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, 
mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de pro-
teção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre 
proteção de dados;

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, 
ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito.

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no 
caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judi-
cialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao 
principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, 
conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades finan-
ceiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por 
perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.

Essa norma merece destaque especial, pois ela traz expressa-
mente a obrigação de que a contratação de crédito seja uma escolha 
responsável não apenas para o consumidor, mas também para o forne-
cedor, pois além de ratificar os deveres de informação previstos em ou-
tros dispositivos, conforme seu inciso I, avança, pois conforme ressalta 
Andressa Jarletti (2022, p. 33), “esclarecer vai além de simplesmente 
informar, porque requer uma atenção mais personalizada, para que o 
consumidor possa compreender efetivamente o custo e os riscos do 
crédito.” Além disso, em seu inciso II estabelece o dever do fornecedor 
avaliar as condições de crédito do consumidor de forma responsável 
e esse é um avanço importante em busca de conscientizar o fornece-
dor de que a responsabilidade pela concessão de crédito e pelas conse-
quências daí advindas não é apenas do consumidor, mas de todos os 
partícipes da relação de consumo, devendo o crédito ser contratado 
com responsabilidade, análise em conjunto, esclarecimento prévio. 
Aliás, “o descumprimento dos deveres de informação qualificada e de 
concessão responsável de crédito implica” numa das sanções previstas 
no parágrafo único do art. 54-C, “de acordo com a gravidade da con-
duta do fornecedor, a quem incumbe o ônus da prova sobre a adequa-
ção do processo de fornecimento do crédito” (JARLETTI, 2022, p. 34). 
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A Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento es-
tabeleceu o art. 54-E, vetado pela Presidência da República, que tra-
zia regras de tratamento para a situação do consumidor de crédito 
consignado, impondo ao fornecedor o dever de renegociação sempre 
que a soma das parcelas superasse 30% da sua remuneração mensal 
líquida. Interessante notar que essa norma trazia uma previsão legal 
que poderia prevenir ou tratar o superendividamento, dependendo 
da situação fática do consumidor no momento, valendo transcrever 
o texto vetado:

Art. 54-E. (VETADO).

(Texto vetado: Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida en-
volva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação 
em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento 
de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remu-
neração mensal líquida. § 1º O descumprimento do disposto neste artigo 
dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese 
em que o juiz poderá dotar, entre outras, de forma cumulada ou alterna-
da, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no 
contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, 
sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos 
da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação 
ou substituição de garantias. § 2º O consumidor poderá desistir da contra-
tação de crédito consignado de que trata o caput deste artigo no prazo de 
7 (sete) dias a contar da data da celebração do contrato ou do recebimento 
da respectiva cópia, sem necessidade de indicar o motivo.§ 3º Para exercer 
o direito a que se refere o § 2º deste artigo, o consumidor deve: I - remeter 
ao fornecedor ou intermediário do crédito, no prazo previsto no § 2º deste 
artigo, o formulário de que trata o § 4º, por carta ou qualquer outro meio de 
comunicação, inclusive eletrônico, com registro de envio e de recebimento; 
II - devolver ao fornecedor, no prazo de 7 (sete) dias a contar da notificação 
de que trata o inciso I, o valor que lhe foi entregue, acrescido dos eventuais 
juros incidentes até a data da efetiva devolução, caso tenha sido informado 
previamente sobre a forma de devolução dos valores. § 4º O fornecedor 
facilitará o exercício do direito previsto no § 2º deste artigo mediante dis-
ponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em 
meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato, com todos os dados relativos 
à identificação do fornecedor e do contrato, e mediante indicação da forma 
de devolução das quantias. § 5º Para efeito do disposto neste artigo, o nível 
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 ]  de endividamento do consumidor poderá ser aferido, entre outros meios, 

mediante informações fornecidas por ele e consulta a cadastros de consu-
mo e bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste 
Código e na legislação sobre proteção de dados. § 6º O disposto no § 1º 
deste artigo não se aplica quando o consumidor houver apresentado infor-
mações incorretas. § 7º O limite previsto no caput não se refere a dívidas 
do consumidor com cada credor isoladamente considerado, mas abrange o 
somatório das dívidas com todos os credores.

Além do veto presidencial a essa importante regra protetiva 
quanto aos empréstimos consignados, o consumidor de crédito sofreu 
recentemente outra derrota importante, pois o  Superior Tribunal de 
Justiça julgou o Tema 1085, em que discutiu sobre a “aplicabilidade ou 
não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1º, pará-
grafo 1º) para os contratos de empréstimos bancários livremente pac-
tuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda 
que usada para o recebimento de salário”, ementando a decisão e fixa-
do a tese no recurso repetitivo nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRE-
TENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EM-
PRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANA-
LÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPE-
CIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMAN-
DANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em 
definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há ex-
pressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de 
descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, 
a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, 
que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento 
(chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de 
empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição finan-
ceira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-
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-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do 
servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência 
Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, 
por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em 
taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com 
outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, 
não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autori-
zação concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram direta-
mente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de paga-
mento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do traba-
lhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem 
sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma 
disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o emprés-
timo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para 
impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente 
de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagado-
ra e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é 
operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o 
qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o to-
mador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente 
mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remu-
neração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a 
inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento 
(eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-cor-
rente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às 
partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a 
operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revoga-
ção a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto auto-
mático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da 
própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato 
de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens 
do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que 
verificada a provisão de fundos a esse propósito.
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 ]  3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as carac-

terísticas intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financei-
ra, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de cai-
xa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na 
conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a 
conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão 
ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de pa-
trimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa au-
torização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, 
por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita 
constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por eviden-
te, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das caracterís-
ticas do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e 
autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração 
ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece 
nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder 
muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os des-
contos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o nume-
rário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em 
conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo con-
signado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem con-
signável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da 
analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da 
atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do 
Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda 
nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a 
estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de paga-
mento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à con-
veniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em 
absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conse-
lho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular 
da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, 
assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.
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6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação 
analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento 
idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação 
do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações 
- afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os 
termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação di-
versa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido 
afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da 
obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, 
sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do 
mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável 
amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do 
saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito 
do dito “crédito responsável”, o qual, sob a vertente do mutuário, consiste 
na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem 
que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a ge-
neralização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renego-
ciar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de “crédito 
responsável”, em que as instituições financeiras, por outro lado, também 
não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no 
encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preser-
vação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma 
indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 
A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei 
n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumi-
dor, para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre 
a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas 
de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Se-
gunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos 
bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebi-
mento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e 
enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a 
limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina 
os empréstimos consignados em folha de pagamento.
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 ]  9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recur-

so especial da demandante.

(REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SE-
ÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (sem grifos no original).

A análise da ementa revela que o Superior Tribunal de Justi-
ça, embora tenha se manifestado sobre o mínimo existencial, afir-
mando estar preocupado com sua preservação, tomou uma decisão 
em sentido diverso, pois ignorar que o consumidor em situação de 
endividamento está mais vulnerável e, portanto, mais suscetível ao 
superendividamento, não é se preocupar com sua dignidade.

Além do dever de informação na oferta e no consumo de cré-
dito, cuja importância se evidenciou como forma de prevenção ao 
superendividamento, é fato que nessa modalidade muitos consu-
midores já se encontram superendividados, merecendo destaque as 
normas que disciplinam o tratamento dessa situação. O superendi-
vidamento deve ser visto não apenas como um problema pessoal ou 
familiar, mas como um problema social, de modo que a preservação 
do mínimo existencial e sua construção interessa a toda a sociedade, 
permitindo que as riquezas continuem a circular no mercado e que 
o devedor preserve ou recupere sua dignidade (BERTONCELLO, 
2015, p. 123). Nesse sentido, Bertoncello se refere ao mínimo existen-
cial instrumental, propondo a sua concretização através do emprego 
de técnicas específicas e impositivas para seu tratamento (2015, p. 
123). Nesse ponto, é importante fazer referência às regras processuais 
estabelecidas pela Lei 14.181, de 2021, para o tratamento do superen-
dividamento, notadamente com o acréscimo dos arts. 104-A, 104-B e 
104-C no Código de Defesa do Consumidor, que tratam do processo 
de repactuação de dívida, através de conciliação ou não, que não se-
rão detalhadas por extrapolarem o objetivo desse estudo.

O art. 54-F traz regras importantes sobre interligação entre os 
contratos de fornecimento do produto ou serviço e de crédito que 
garanta o financiamento para a aquisição do mesmo, não permitindo 
qualquer dúvida mais sobre sua relação de acessoriedade com o pri-
meiro, de modo que a sorte do acessório, o crédito, sempre seguirá a 
do principal. Assim dispõe o citado artigo: 
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Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contra-
to principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios 
de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: 

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a prepa-
ração ou a conclusão do contrato de crédito; 

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de 
produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. 

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste 
Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolu-
ção de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.     

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução 
de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, 
o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra 
o fornecedor do crédito

§ 3º O direito previsto no § 2º deste artigo caberá igualmente ao consumidor:       

I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de pro-
duto ou serviço a prazo;      

II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar 
quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem forne-
cidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo 
grupo econômico

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno 
direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput 
deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do for-
necedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive 
relativamente a tributos.

Essa previsão expressa de conexão entre o contrato de aquisi-
ção do produto e do serviço e o contrato de crédito que lhe garante o 
financiamento, conquanto não seja novidade, trouxe uma importante 
segurança jurídica para a questão, não deixando mais margem para 
interpretações diversas quando do exercício do direito de arrependi-
mento ou de eventual invalidade ou ineficácia do contrato principal.

Por fim, o art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor 
estabelece um rol exemplificativo de novas práticas abusivas, além 
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 ]  daquelas previstas no art. 39, reforçando, dentre outras questões, o 

reconhecimento da boa-fé objetiva ao estabelecer como prática abu-
siva a não entrega do contrato de crédito e a falta de esclarecimento 
prévio sobre custos e riscos do crédito (JARLETTI, 2022, p. 32-33).

O mencionado artigo estabelece:  

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação 
aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que en-
volva crédito, entre outras condutas: 

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quan-
tia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com 
cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada 
a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do 
cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de 
vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e 
assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em 
disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor 
lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada 
que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;     

II - recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobri-
gados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato 
de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, 
após a conclusão, cópia do contrato;

III - impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão de 
crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a 
anulação ou o imediato bloqueio do pagamento, ou ainda a restituição dos 
valores indevidamente recebidos.

§ 1º Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumi-
dor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação 
seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a 
entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão 
após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a 
existência de margem consignável.

§ 2º Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, pre-
viamente, as informações de que tratam o art. 52 e o caput do art. 54-B deste 
Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica 
obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão.
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Interessante notar que o dispositivo em comento usa as pa-
lavras informação e esclarecimento no parágrafo primeiro e isso é 
proposital, conforme já afirmando em relação ao art. 54-D. De fato, 
é regra de hermenêutica que não há palavras inúteis na lei e, além 
de informar, o fornecedor deve estar apto a esclarecer, no sentido de 
não deixar o consumidor com qualquer dúvida acerca do contrato 
de crédito.

O endividamento dos consumidores através do consumo de 
crédito tem se tornado um problema grave na sociedade atual e, 
quando esse fato chega ao ponto de proporcionar a exclusão social 
do consumidor ocorre o chamado superendividamento, mais sério 
quando afeta os chamados hipervulneráveis, dentre os quais desta-
camos os idosos, geralmente em situação de hipervulnerabilidade 
por mais de um critério, na medida em que além da idade avançada, 
muitas vezes têm a saúde debilitada e pouca educação formal. Por tal 
razão, dedicamos o próximo tópico à análise da proteção do idoso 
consumidor de crédito contra o superendividamento.

PROTEÇÃO DO IDOSO CONSUMIDOR DE CRÉDITO 
CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO

Segundo a Lei nº 10.741, de 2003, que instituiu o Estatuto do 
Idoso, são assim consideradas as pessoas com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, protegidas pela legislação específica e tendo to-
dos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.

Sabe-se que o idoso sempre teve dificuldades para a contrata-
ção de crédito, mas de algum tempo para cá esse cenário mudou no 
Brasil, passando as pessoas maiores de sessenta anos a serem, aliás, 
as maiores destinatárias de técnicas publicitárias agressivas destina-
das ao convencimento para contratação de crédito e isso ocorreu em 
razão da edição da Lei nº 10.820, de 2003 (DOLL; CAVALLAZZI, 
2016). Essa lei autorizou o desconto de prestações de empréstimo em 
folha de pagamento para os trabalhadores regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT e para os aposentados e pensionistas do 
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 ]  INSS, atingindo um enorme número de pessoas e disseminando no 

mercado o contrato de empréstimo consignado, mútuo de dinheiro 
em que a devolução da quantia tomada pelo mutuário, acrescida de 
juros, é feita de forma parcelada, por meio de desconto na folha de 
pagamento do mutuário, surgido anteriormente, mas até então uma 
prática ainda tímida. Essa modalidade contratual foi inicialmente 
regulamentada no Brasil pela Lei nº 1.046, de 1950, para servido-
res públicos civis e militares. Depois, houve a mesma regulamenta-
ção para os servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, na Lei nº 8.112, de 1990, sendo que os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios também criaram leis em 
seus respectivos âmbitos de atuação com o mesmo propósito (AR-
QUETTE, 2022, p. 58). Em todas essas normas, o consumidor pode 
comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração 
mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para 
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou 
utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 

Muitos dos consumidores do crédito consignado são idosos e, 
portanto, consumidores hipervulneráveis em razão da idade, situação 
geralmente cumulada com outra condição que agrava essa desigualda-
de, como o analfabetismo, eventual deficiência, como baixa audição ou 
visão, sendo que essas fragilidades têm sido indevidamente exploradas 
pelos fornecedores, através de práticas abusivas que desrespeitam sua 
dignidade humana e os levam ao superendividamento de maneira in-
tencional (ARQUETTE, 2022, p. 61). Assim, proteger os idosos contra 
o superendividamento é absolutamente necessário, através da prevenção 
e, se essa falhar, do tratamento daqueles já em tal situação indignificante.

O Código de Defesa do Consumidor, já em sua redação origi-
nal, prevê no art. 39, IV, como prática abusiva e, portanto, vedada ao 
fornecedor, que ele se prevaleça da fraqueza ou ignorância do consu-
midor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 
social para impingir-lhe seus produtos ou serviços, reconhecendo a 
situação de hipervulnerabilidade de alguns consumidores, ou como 
prefere Benjamim, de hipossuficiência (2017, p. 384-385).

A Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento re-
força essa proteção, estabelecendo, em primeiro lugar, no art. 54-D, I, 
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como conduta obrigatória do fornecedor, previamente à contratação 
do crédito, prestar a informação e o esclarecimento adequados ao 
consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalida-
de do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado 
o disposto nos arts. 52 e 54-B do Código, e sobre as consequências 
genéricas e específicas do inadimplemento, ressalvando a hipervul-
nerabilidade do idoso de forma expressa.

Inovação festejada foi o acréscimo do parágrafo terceiro feito 
pela Lei nº 14.181, de 2021, no art. 96 do Estatuto do Idoso, para 
estabelecer que não constitui crime a negativa de crédito motivada 
por superendividamento do idoso. Essa previsão é muito importante 
como forma de proteção do idoso contra o superendividamento por-
que o próprio Estatuto que protege o idoso prevê como crime a dis-
criminação da pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 
operações bancárias e ao direito de contratar, por motivo de idade, o 
que gera questões também de responsabilidade civil para as institui-
ções financeiras que negavam crédito aos idosos em razão da idade. 
Com a previsão expressa de que, quando eventual concessão de cré-
dito ao idoso for levá-lo ao superendividamento, a negativa do forne-
cedor não constitui crime, consagra-se o princípio do fornecimento 
responsável de crédito, permitindo e até incentivando o fornecedor a 
atuar de forma ponderada no mercado de consumo.

Sobressai com essas previsões normativas, mais uma vez, a ne-
cessidade de respeito ao primado da dignidade da pessoa humana, que 
em relação ao consumidor idoso ganha força ainda maior, aumentando 
a responsabilidade dos fornecedores no exercício de seu papel de for-
necimento do crédito responsável e de coautores de uma sociedade em 
que o crédito fomente seu crescimento sem exclusão dos mais fracos, 
mas com sua participação plena, respeitando seu mínimo existencial 
através do crédito responsável decorrente de sua educação financeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Manobras desleais têm sido reiteradamente usadas por insti-
tuições financeiras para a oferta e contratação de crédito no mercado 
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 ]  de consumo brasileiro e isso se torna mais evidente contra os con-

sumidores idosos, principalmente os beneficiários do INSS, sendo 
eles corriqueiramente induzidos à contratação do que não querem, 
sofrendo com renegociações que desconhecem, recebendo os famo-
sos trocos, deixando de sofrer descontos na folha de pagamento para 
inclusão de novos contratos desavisadamente, além de uma série de 
outras práticas que, se não violam as regras expressas nem mesmo na 
nova Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, certa-
mente violam o espírito protetivo do Código de Defesa do Consu-
midor e, para além dele, o princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana, que deve iluminar todo o nosso sistema jurídico.

Não é bem assim que tem sido o entendimento dos Tribunais 
pátrios, nem mesmo do Tribunal da Cidadania, como foi possível ob-
servar no entendimento expresso na decisão vinculante do Tema 1085, 
mas é necessário continuar buscando a construção da sociedade livre, 
justa e solidária programada pelo legislador constituinte originário.

Por óbvio, não se olvida da necessidade de conferir segurança 
jurídica ao mercado para seu desenvolvimento, mas o mercado não 
existe só. Ele depende do consumidor e este também precisa de se-
gurança e de proteção contra abusos. O que se tem visto nas relações 
de consumo de crédito, mesmo com a proteção conferida com as no-
vas regras acrescidas no Código de Defesa do Consumidor, princi-
palmente naquelas relações com consumidores hipervulneráveis, é 
de causar espanto e o Poder Judiciário tem exigido prova diabólica 
desses consumidores completamente ignorantes quanto às regras do 
jogo mercadológico.

De fato, exigir que o consumidor idoso e analfabeto, que não 
sabe usar sozinho o terminal de autoatendimento e, ao ser ajudado 
por um funcionário ou estagiário do banco em que recebe seu be-
nefício previdenciário, é por ele informado que há um saldo em seu 
favor para saque, saiba identificar que aquilo é uma manobra para 
contratação de um empréstimo e, então, indague, não aceite, resista 
à oferta predatória e sem informações e esclarecimentos, consiga tes-
temunhas e provas documentais para demonstrar, em juízo, que não 
queria contratar o empréstimo, mas que usou o dinheiro, ou o troco 
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da renegociação, porque foi ludibriado, é uma prova absolutamente 
diabólica, só a título de exemplo.

Portanto, que se cobre do fornecedor, no mínimo tanto quanto 
se cobra do consumidor. Afinal, o fornecedor detém as informações 
e os conhecimentos e a ele cabe o dever de transmiti-los ao consumi-
dor, de modo que também a ele deve ser imputado o ônus de provar 
ter cumprido esse dever e não o contrário.

Enfim, a proteção do consumidor, notadamente o idoso, con-
tra o superendividamento, não é uma opção do Estado, mas uma de-
terminação legal, e o Estado-Juiz, no cumprimento de seu mister, 
deve promover a aplicação das normas legais à luz da Constituição 
da República e de seu primado maior, o princípio da dignidade da 
pessoa humana.
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