
 

1 

 

SECÇÃO PERNAMBUCO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC-OAB-PE 

 

NOTA TÉCNICA 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, em virtude da 

preocupação com a publicação do Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a 

preservação e o não comprometimento do mínimo existencial, publicado na data de 27 

de julho de 2022, com vigência a partir de 60 (sessenta) dias de sua promulgação, 

apresenta esta nota técnica em razão da inobservância de princípios constitucionais 

como o da igualdade e da razoabilidade.  

 

A Lei n. 14.181/2021, que foi incorporada ao Código de Defesa do 

Consumidor, dispõe sobre a prevenção e o tratamento ao superendividamento do 

consumidor, prevendo expressamente a necessidade de preservação do mínimo 

existencial, por meio de regulamentação, o que ensejou a publicação do referido 

Decreto. 

 

O mínimo existencial foi inserido no Código de Defesa do Consumidor como 

um direito básico, aderindo à toda sua estrutura principiológica, elaborada em razão 

de mandamento constitucional que reconheceu o consumidor como vulnerável no 

mercado de consumo, já que, nos termos do inciso XXXII, art. 5º, da Constituição 

Federal, o Estado tem o dever de promover a defesa do consumidor, na forma da lei. 

 

Inicialmente, o contexto em que o Decreto é apresentado à sociedade deve ser 

considerado. No Brasil, o endividamento atinge cerca de 60% das famílias, havendo 

66,58 milhões de inadimplentes em maio de 2022, conforme relatório do Serasa1, com 

acréscimo de 3% com relação a 2021. Segundo o relatório, mais de 22% das dívidas 

são relativas às contas básicas, como água, luz e gás. 

 

                                                           
1 Disponível em: https://www.serasa.com.br/assets/cms/2022/Mapa-da-inadimplencia-MAIO.pdf. Acesso 

em: 29 jul. 2022. 
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No entanto, é de se atentar que o mínimo existencial não abrange apenas 

contas desta natureza essencial, mas os gastos mínimos para que o consumidor possa 

existir com dignidade, envolvendo também despesas com alimentação, vestuário, 

moradia, entre outros. 

 

Em segundo lugar, há a necessidade de diálogo das normas 

regulamentadoras com as previsões constitucionais e normas com natureza de 

preservação de direitos fundamentais, como o Código de Defesa do Consumidor. O 

sistema normativo brasileiro preconiza a existência de normas jurídicas de hierarquias 

diversas, na qual a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 se 

afigura no topo, de onde decorrem as Leis Complementares, Ordinárias e Delegadas, 

precedendo às portarias, resoluções e decretos. Dessa forma, visualiza-se que função 

dos decretos é a regulamentação das leis, em observância aos princípios constitucionais 

e previstos no Código, e não o contrário, razão pela qual, seguindo esta perspectiva, o 

Decreto 11.150/2022 carecerá de eficácia jurídica.  

 

Da análise da imposição percentual do decreto, verifica-se que a 

regulamentação vai de encontro ao princípio da igualdade e da razoabilidade. Isso 

porque atribui como mínimo existencial uma parcela dos rendimentos dos consumidores 

em geral largamente divergente com as disposições já existentes aos servidores 

públicos federais, por exemplo, que possuem margem de comprometimento de seus 

rendimentos limitadas a 30%, enquanto o Decreto permite uma margem de 75%. 

Esse cenário indica disparidade de normas no mesmo ordenamento jurídico para 

situações semelhantes, ainda que com sujeitos de classes e aspectos pessoais diversos. 

 

Com isso, Decreto 11.150/2022 afronta as previsões da lei que regulamenta, 

assim como a Constituição Federal, ao exceder os limites da regulamentação e vedar 

situações que não foram previstas na Lei, mas que convergiam com seu propósito de 

auxiliar com os milhões de consumidores superendividados, concedendo-os elementos 

para incorporá-los à sociedade de consumo de forma responsável e ao limitar sua 

abrangência.  
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A exemplo, a vedação a impossibilidade de aplicação do mínimo existencial às 

dívidas renegociadas, cria mecanismo de esvaziamento da estrutura de repactuação de 

dívidas e modifica a conceituação estabelecida pela norma, a qual abrange a “totalidade 

de suas dívidas de consumo” (art. 54-A). Ademais, sendo a preservação do mínimo 

existencial um direito básico do consumidor (art. 6º, XII), não pode ser limitada além 

das disposições da norma de regência por meio de decreto. Por conseguinte, constitui-se 

como direito básico do consumidor a observância do mínimo existencial também na 

repactuação de dívidas, razão pela qual o decreto cria previsão legal diretamente 

contrária à lei. 

 

Em terceiro lugar, estabelecer que o consumidor possa sobreviver com R$ 

303,00 (trezentos e três reais) se mostra teratológico, contrastando com a realidade 

brasileira, ferindo a dignidade da pessoa humana e violando direitos e garantias 

fundamentais. Essa imposição afronta, ainda, o disposto no art. 7º, inciso IV, da 

Constituição Federal, que estabelece o salário-mínimo como valor mínimo capaz de 

atender as necessidades vitais básicas do indivíduo e de sua entidade familiar.  

 

Desse modo, o percentual previsto na regulamentação que indica o mínimo 

existencial com percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo é aceitar 

que 66 milhões de superendividados serão colocados à margem da miséria, bem como 

incentivar que o restante da população passe a integrar esse grupo, sobrevivendo com 

um valor inferior ao do Auxílio Brasil ou mesmo ao da cesta básica.  

 

Nesse cenário, compreende-se que o Decreto n. 11.150/2022 carece de 

constitucionalidade e legalidade, pelas razões acima expostas. 

 

Recife/PE, 29 de julho de 2022. 

 

 

JOAQUIM PESSOA GUERRA FILHO 

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/PE 
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Membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/PE 
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Membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/PE 

 

 

FABIANA PRIETOS PERES 
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