
ENTROU EM VIGOR NO DIA 02/07/2021  A LEI Nº 14 .181/21,  DENOMINADA
LEI DO "SUPERENDIVIDAMENTO" ,  VISANDO INCLUIR REGRAS DE

PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES .

 PARA QUE SERVE A LEI?
 A nova lei institui meios para evitar abusos na oferta e concessão

de crédito à população mais vulnerável e atenuar a atual condição

de superendividamento que se mostra alastrada pelo nosso país,

dado o alto número de consumidores com sua subsistência

totalmente impactada em decorrência do superendividamento.

 QUAL O CONCEITO DE
SUPERENDIVIDAMENTO?

   O superendividamento ocorre quando o patrimônio do
consumidor é insuficiente para o pagamento todas as dívidas.

Conforme o texto da lei, superendividamento é 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".
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LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
Processo de repactuação de dívidas



  SUPERENDIVIDADO ATIVO: 

é aquele consumidor que tem por hábito contrair empréstimos e
efetua diversas compras, muitas vezes em razão de sua própria
facilidade de acesso ao crédito combinada à ausência de controle

planejamento, ao passo que acaba de encontrando na situação
de superendividamento, da qual a instituição financeira também

tem responsabilidade direta, eis que recorrentemente facilita o
acesso ao crédito sem verificar a capacidade financeira do

consumidor.

QUAIS OS TIPOS DE CONSUMIDOR
“SUPERENDIVIDADO”?

    SUPERENDIVIDADO PASSIVO: 

é aquele que, apesar de já possuir empréstimos e dívidas em
curso, vem conseguindo honrar seu pagamento sem sofrer

alteração determinante em sua subsistência e de sua família,
entretanto, por alguma intercorrência da vida (divórcio,

desemprego ou perda salarial), acaba se endividando. São casos

em que o devedor não tinha o intuito de se encontrar na situação de

superendividamento.
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c) Proíbe o assédio ou a pressão sobre o consumidor para contratar

serviço de crédito, principalmente em casos de idosos,
analfabetos, doentes ou aquele em estado de vulnerabilidade (já

endividados, por exemplo).

Outro ponto importante trazido pela nova lei é a possibilidade

judicial de o consumidor superendividado, mediante requerimento

ao Juízo, iniciar processo específico de repactuação de dívidas com

todos seus credores ativos, onde o consumidor terá a
oportunidade de elaborar e apresentar plano para pagamento

das dívidas no prazo máximo de 05 anos, preservando a garantia
de seu mínimo existencial.

 Quer ficar informado? Siga o escritório SBV Advogados nas redes
sociais e fique sempre por dentro das novidades do direito.

 SBV Advogados
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b) Obriga bancos, financiadores e correspondentes que vendem a

prazo informar o custo efetivo total do negócio, a taxa mensal
efetiva de juros e os encargos por atraso, bem como o total das

prestações e a expressa possibilidade de quitação antecipada da
dívida ou parcelamento sem novos encargos.

 a) Torna direito básico do consumidor a garantia de práticas de

crédito responsável, educação financeira e de prevenção e

tratamento às situações de superendividamento, a preservar o

mínimo existencial ao consumidor;

   No intuito de evitar o superendividamento, a lei incluiu algumas
regras específicas ao Código de Defesa do Consumidor, como:


