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RESUMO 

Na atual sociedade de consumo de massa, a questão da distribuição dos riscos nas 

relações contratuais adquiriu grande importância, sobretudo devido ao surgimento dos 

novos riscos e à especialização das atividades econômicas, fatores que acirraram a 

assimetria de informações e polarizaram ainda mais as relações contratuais. Na atividade 

de concessão de crédito, esse processo ocorre com maior intensidade, tendo em vista a 

sofisticação dos mercados e dos instrumentos financeiros, os novos métodos de cálculo, 

prevenção e distribuição dos riscos e a ampliação do fornecimento de crédito para a massa 

de consumidores pessoas físicas – a chamada democratização do crédito. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo a fixação dos limites legais 

para a distribuição e a transferência dos riscos ao consumidor nos contratos de crédito 

bancário com pessoas físicas. 

Será argumentado que a forma de distribuição dos riscos mais adequada ao sistema 

de defesa do consumidor é aquela feita por intermédio das taxas de juros, desde que 

atendido o requisito da transparência do processo de formação do preço do crédito (taxa de 

juros). Para garantir a correta mensuração dos riscos, serão destacados três mecanismos, 

quais sejam: 1) o cumprimento do dever de informação; 2) a intervenção dos agentes 

reguladores e supervisores do sistema financeiro – Conselho Monetário Nacional e Banco 

Central; e 3) o controle judicial do risco superestimado.  

Em seguida, serão analisados os mecanismos de transferência dos riscos contratuais 

externos à formação do preço, tais como a estipulação de comissão de permanência fixada 

“segundo a taxa média de mercado”, com o objetivo de afastar o risco de variação de taxas 

de juros; a indexação do contrato em moeda estrangeira, com o objetivo de transferir o 

risco de variação cambial; a cobrança de tarifas que acobertam riscos específicos, 

sobretudo quanto a riscos operacionais e de inadimplência; e a estipulação de cláusulas de 

exoneração de responsabilidade, como forma de afastar o risco de fraudes ou de danos 

causados aos consumidores. 

Essas formas exógenas de transferência dos riscos do crédito devem ser 

consideradas ilícitas, sobretudo nos contratos de crédito ao consumidor pessoa física, por 

violarem o dever de informação e por tornarem as contraprestações excessivamente 

onerosas, permitindo que o consumidor assuma riscos desconhecidos ou para ele 

imprevisíveis. 



 7 

 

ABSTRACT 

 

In the current society of mass consumption, the question of the distribution of risks 

in contracts acquired great importance, especially due to the emergence of new risks and 

specialization of economic activities, factors that incited information asymmetry and 

polarized even further contractual relationships. This process occurs with greater intensity 

in the activity of lending, given the sophistication of markets and financial instruments, the 

new methods of calculation, prevention and distribution of risks and the expansion of 

credit supply to the mass of individual consumers - the so-called democratization of credit. 

It will be argued that the form of risk distribution more adequate to the consumer 

defense law is the one made through interest rates, since it met the requirement of 

transparency in the pricing credit process (composition of interest rate). To guarantee the 

correct risk measurement, three mechanisms will be highlighted: 1) the enforcement of 

disclosure obligation; 2) the intervention of regulatory and supervisors agents of the 

financial system - the National Monetary Council and the Central Bank, and 3) judicial 

control of the overestimated risk. 

Then the mechanisms of contractual risk transfer outside the pricing credit will be 

analyzed, such as the stipulation of commission for the delay fixed "according to the 

average market rate" to eliminate the risk of fluctuating interest rates; the indexation of the 

contract in foreign currency, with the objective of transferring the risk of changes in 

exchange rate; the payment of fares that cover specific risks, particularly in terms of 

operational risks and default risks; and the stipulation of contractual terms liability release 

as a way to avoid the risk of fraud or damage to consumers. 

These exogenous forms of credit risk transfer should be considered illegal, 

especially in contracts with individual consumers, for violation of the disclosure 

requirement and for generating an excessive burden for the contract, allowing the 

consumer to take unknown and unpredictable risks. 
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RÉSUMÉ 

 

La société actuelle, marquée par la consommation de masse, a vu gagner en importance 

la question de la répartition des risques dans les relations contractuelles, surtout en raison de 

l'émergence de nouveaux risques et de la spécialisation des activités économiques, facteurs qui 

aggravent l'asymétrie de l'information et la polarisation des relations contractuelles. Dans 

l'activité financière ce processus se produit avec plus d'intensité, compte tenu de la 

sophistication des marchés et des instruments financiers, des nouvelles méthodes de calcul, de 

prévention et de répartition des risques et de l'expansion de l'offre de crédit à la masse des 

consommateurs - ce qu'on appelle démocratisation du crédit. 

Dans ce contexte, ce travail vise à la mise en place de limites légales pour la répartition 

de risques pour les consommateurs dans les contrats de crédit bancaires avec les particuliers. 

Il sera soutenu que la forme de répartition des risques la plus appropriée pour le 

système de défense des consommateurs est celle qui repose sur le taux d'intérêt, qu'il soit 

satisfait à l'exigence de transparence dans la formation du prix de crédit (taux d'intérêt). Pour 

s'assurer que les risques soient correctement mesurés, seront présentés trois mécanismes, à 

savoir: 1) l'accomplissement des obligations d‟information ; 2) l'intervention des organismes 

de réglementation et de surveillance du système financier - le Conseil Monétaire National et la 

Banque Centrale ; et 3) le contrôle judiciaire de la surestimation du risque. 

Ensuite, seront analysés les mécanismes de transfert des risques contractuels externes à 

la formation des prix, tels que la stipulation de commission pour le retard fixé "selon le taux 

moyen du marché" afin d'éliminer le risque de fluctuation des taux d'intérêt; l'indexation du 

contrat en devises étrangères, avec l'objectif de transférer le risque de variation de taux de 

change ; le paiement de tarifs qui couvrent des risques spécifiques, notamment les risques 

opérationnels et par défaut ; et la stipulation de clauses d'exonération de responsabilité comme 

un moyen d'éviter le risque de fraude ou de dommages causés aux consommateurs. 

Ces formes exogènes de transfert des risques de crédit doivent être considérées comme 

illégales, surtout dans les contrats avec consommateurs particuliers, pour violation de 

l'obligation d'information et pour générer une charge excessive pour le contrat, permettant au 

consommateur d'assumer des risques inconnus et imprévisibles. 
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INTRODUÇÃO 

  

A noção de risco vem ganhando progressiva importância na sociedade 

contemporânea. Por se tratar de um conceito polissêmico, com aplicação em diversas áreas 

de conhecimento, muitos são os sociólogos, cientistas políticos, economistas e juristas que 

dedicam seus estudos aos efeitos dos “novos riscos” nas relações sociais
1
, salientando a 

importância da sua prevenção e gestão, por meio dos processos de identificação, 

materialização, monetarização e distribuição desses riscos.  

A análise das relações econômicas e de poder é fundamental para identificar os 

fatores de produção dos riscos, bem como dos agentes econômicos e sociais que estão em 

melhores condições de impulsionar o já mencionado processo de prevenção e gestão dos 

riscos, de forma a reduzir as incertezas e fortalecer as relações de confiança na sociedade. 

Essa multiplicidade de funções pode ser mais bem compreendida a partir da 

abordagem histórica do surgimento da noção de risco e da sua incorporação no âmbito 

jurídico.  

A construção desse conceito, tal como atualmente conhecido, passou por diversas 

etapas, tendo surgido com o comércio marítimo, na Idade Média, quando os mercadores 

passaram a preocupar-se com o risco da perda das mercadorias durante as longas viagens 

marítimas
2

. Com o desenvolvimento sociedade industrial, assumiu novos contornos, 

incorporando-se ao conceito de risco todos os acontecimentos aptos a gerar danos ligados à 

produção de mercadorias, tais como os efeitos nocivos ao meio ambiente, ao trabalhador, à 

saúde, bem como à própria existência da humanidade, com o desenvolvimento de armas de 

                                                        
1
 Nos planos político e sociológico, os autores mais citados são: Ulrich Beck (Risk society: Towards a new 

modernity. Los Angeles, London: SAGE, 1992), Antony Guiddens (Runaway world. New York: Routledge, 

2010; As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991) e Niklas Luhmann (Risk: a sociological 

theory. Brunswick - London: Aldine Transaction, 2008); no plano econômico, Frank H. Knight (Risk, 

incertainty and profit. New York: Dover, 2006.) e O. Godard, C. Henry, P. Lagadec e E. Michel-Kerjean 

(Traité des nouveaux risques. Paris: Gallimard, 2003); no plano jurídico, muitos são os autores que tratam da 

noção de risco em diversos ramos do direito, cumprindo citar os pioneiros Jean Domat (conforme G. Viney. 

Traité de droit civil: introduction à la responsabilité. Paris: LGDJ, 2008. p. 14-18), Louis Josserand (De la 

responsabilité du fait des choses inanimées, 1897, apud F. MILLET. La notion de risque et ses fonctions en 

droit privé. Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand, 2001) e Raymond Saleilles 

(Les accidents de travail et la responsabilité civile: Essai d’une Théorie Objective de la Responsabilité 

Délictuelle. Paris: Arthur Rousseau, 1897; La réforme sociale, 1898. apud F. MILLET. op. cit.), além de 

autores mais modernos, como Geneviève Viney (Traité de droit civil: introduction à la responsabilité. Paris: 

LGDJ, 2008. p. 14-18), Pietro Trimarchi (Rischio e responsabilità oggettiva. Milano: Giuffrè, 1961), 

François Ewald (L’état providence. Grasset, 1986), 
2

 Nesse sentido: MILLET. F., op. cit. p. 3.; LAMBERT-FAIVRE, Y.; LEVENEUR, L., Droit des 

Assurances. Paris: Dalloz, 2011. p. 3. 
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destruição em massa durante a Segunda Guerra Mundial, sendo esses os chamados novos 

riscos gerados pela sociedade industrial. Surgiram, então, as teorias sobre responsabilidade 

civil pelo risco da atividade, assunto que será tratado no item 1.2 deste trabalho. 

No século XX, com o surgimento da sociedade de consumo de massa, a noção de 

risco adquiriu uma nova feição, não se referindo apenas às relações de produção, mas 

também ao momento posterior de colocação das mercadorias em circulação, já que os 

produtos e serviços fornecidos no mercado não poderiam gerar riscos à saúde e à 

segurança do consumidor, exceto aqueles considerados inerentes à natureza do objeto em 

questão, devendo, de qualquer forma, ser cumprido satisfatoriamente o dever de 

informação.  

Essa preocupação com os riscos gerados na prestação de serviços e fornecimento de 

produtos é evidente no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, como direito 

básico do consumidor, “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 

por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”, 

bem como “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” (CDC, art. 6º, incisos I e III), além de estabelecer 

que “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à 

saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, 

a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito” (CDC, art. 8º). 

Essa nova realidade, marcada pela disseminação dos riscos em uma sociedade de 

consumo de massa, denota a importância da análise de Ulrich Beck, que já em 1986 

identificou uma ruptura na modernidade, com o surgimento da “sociedade do risco”, na 

qual os contornos da sociedade industrial clássica não se mostram mais aptos a retratar as 

novas relações existentes. Segundo o autor, enquanto na sociedade industrial dominava a 

lógica da distribuição dos bens produzidos (do bem-estar social), na atual sociedade do 

risco entra em questão a lógica da distribuição dos riscos, com o mesmo objetivo de 

realização da justiça social.  

Atualmente, a noção de risco está fortemente presente em todas as relações 

políticas, econômicas, sociais e jurídicas, de forma que as decisões tomadas nos âmbitos 

administrativo, corporativo, legislativo e judicial devem ter em conta a necessidade de 
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prevenção e distribuição justa não apenas do bem-estar social, mas também dos riscos 

gerados pela sociedade. Por essa razão, o autor define a modernidade atual como uma 

sociedade na qual o liame social repousa sobre a transmissão dos riscos 
3
. 

Nas relações de consumo, assim como nas relações de trabalho, observa-se que a 

lógica da distribuição dos riscos segue a mesma lógica das relações de poder econômico, 

sendo marcada pela tendência de o contratante mais forte transferir os riscos à parte mais 

fraca da relação, no caso, o consumidor.  

Duas são as razões prima facie identificáveis para essa tendência. Primeiro, os 

fornecedores de produtos e serviços, que exercem profissionalmente uma atividade 

específica, detêm maiores e melhores informações não apenas sobre o processo produtivo, 

mas também sobre os riscos envolvidos na atividade, o que no campo da economia se 

convencionou chamar de assimetria de informações. A assunção de riscos, por certo, gera 

custos, reduzindo a margem de lucro desses profissionais; logo, conhecedores dos riscos de 

sua atividade, os fornecedores buscam transferi-los aos consumidores no intuito de elevar 

as suas margens de lucro, excluindo dos custos de produção e da mercancia os gastos com 

eventos inesperados.  

Segundo, não apenas o monopólio da informação, mas também o poder de influir e 

comandar o mercado de consumo, que é diretamente proporcional à essencialidade do 

produto ou serviço ofertado, têm como resultado a transferência dos riscos aos 

consumidores. Certo é que o mercado cria necessidades, sendo esse um tema a ser debatido 

à parte. De qualquer forma, quanto mais o produto ou o serviço parecer essencial aos olhos 

do consumidor, maior será o poder de o fornecedor impor condições abusivas, dentre as 

quais a transferência indevida dos riscos contratuais. Daí porque, tal como será defendido 

adiante, a forma de distribuição dos riscos que melhor se adéqua ao sistema de defesa do 

consumidor é aquela praticada por meio dos preços dos produtos e serviços, os quais 

devem ser fixados segundo um cálculo prévio dos riscos envolvidos. 

Transpondo a análise da noção de risco para a atividade financeira, tem-se que o 

crédito, produto essencial dessa atividade, enquanto promessa de devolução de certa 

quantia em dinheiro em data futura, mediante o pagamento do preço (juros), contém ínsita 

a noção de risco, uma vez que sempre existirá a dúvida quanto ao cumprimento da 

promessa por parte do devedor. O tempo é elemento essencial do crédito, assim como 

                                                        
3
 BECK, U., op. cit. p. 19. 
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ocorre em relação ao risco. Nas palavras de Caouette et al, “se pudermos definir crédito 

como a expectativa de uma quantia em dinheiro, dentro de um espaço de tempo limitado, 

então o risco de crédito é a chance de que esta expectativa não se cumpra”
4
.  

Portanto, a análise do risco de crédito sempre foi questão crucial no momento da 

formação de um contrato de crédito bancário, e atualmente ganhou novos contornos na 

sociedade de consumo, com a sofisticação dos mercados e dos instrumentos financeiros, 

com os novos métodos de cálculo, prevenção e distribuição dos riscos e com a ampliação 

do fornecimento de crédito para a massa de consumidores pessoas físicas. 

A atividade financeira acompanhou o desenvolvimento da sociedade industrial, 

surgindo com as trocas mercantis ainda na Idade Média, e desenvolvendo-se com o 

financiamento da indústria no século XIX. Naquela época até há bem pouco tempo, o 

crédito era concedido quase que exclusivamente para empresas, após criteriosa análise da 

capacidade de o devedor reembolsar as quantias emprestadas. O crédito para as pessoas 

físicas era raro, apenas concedido mediante o oferecimento de garantias reais
5
. 

Na atual sociedade de consumo, a atividade financeira ganhou novos contornos, 

constituindo-se o crédito em mecanismo de política econômica. Com o desenvolvimento 

da sociedade de consumo, iniciou-se na Europa e nos Estados Unidos o movimento de 

democratização do crédito, que se acirrou a partir da década de 70, com a massificação da 

sua oferta aos consumidores, mesmo àqueles de baixa renda
6
. O crédito concedido aos 

consumidores passou então a ser utilizado como forma de alavancar a economia, com a 

produção do chamado “efeito riqueza”, no intuito de proporcionar o crescimento 

econômico. Assim, o que tradicionalmente era obtido por intermédio da pressão sobre os 

salários e bem-estar social dos trabalhadores, da valorização dos ativos das empresas e do 

patrimônio imobiliário das famílias, bem como do endividamento do setor público (os 

chamados déficits keynesianos), passou também a ser obtido por meio do endividamento 

do consumidor
7
. 

                                                        
4
 CAOUETTE et al., J. B. Gestão do Risco de Crédito. Rio de Janeiro: Qualimark, 2009. 

5
 Nesse sentido: DICKERSON, A. M. “Over-indebtedness, the subprime mortgage crisis, and the effect on 

U.S. cities”. Fordham Urb. Law Journal. Vol. XXXVI, p. 395-425 (2009). 
6
 Aqui a referência não é com relação ao surgimento do crédito ao consumo, mas sim, ao chamado fenômeno 

de democratização do crédito, com a sua ampla concessão à massa de consumidores, mesmo aqueles de baixa 

renda, para diversas finalidades. Tratei do assunto também em: PALHARES, C. A tutela do consumidor 

excessivamente endividado como forma de preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana. São 

Paulo: Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito, 2010. Dissertação de mestrado. p. 37/42. 
7
 Nesse sentido, Robert Brenner desenvolveu estudos evidenciando as causas das bolhas econômicas e 

financeiras na economia americana, destacando o papel da valorização de ativos mobiliários, dos imóveis e 
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No Brasil, esse processo de massificação do volume de crédito concedido às 

pessoas físicas teve início a partir do ano 2000, com a intervenção do Banco Central por 

intermédio do projeto “Juros e Spread Bancário no Brasil”
8
, no qual foram propostas 

medidas para elevar o volume de crédito concedido no país. Algumas destas medidas 

foram: a criação de novos instrumentos de crédito, que permitiram o retorno mais rápido e 

efetivo das quantias emprestadas, a alteração de medidas regulatórias, a redução do valor 

dos depósitos compulsórios, dentre outras medidas adotadas no âmbito administrativo, 

legislativo e judicial
9
. O crédito consignado juntamente com o financiamento de veículos 

foram os principais responsáveis pela elevação no volume de crédito para pessoa física
10

.  

O mercado de crédito, portanto, alargou seu âmbito de atuação, passando a ter 

como sujeitos não apenas empresas, agentes de intermediação financeira e agentes 

reguladores, mas também a massa de consumidores – mesmo aqueles antes excluídos do 

mercado de crédito, por não possuírem bens, renda elevada ou histórico de crédito. Esta 

passou a ser incentivada a utilizar o crédito para potencializar sua capacidade de consumo, 

com o financiamento da aquisição dos mais variados bens, da casa própria, dos estudos, de 

viagens, etc. Com isso, aumentou a disparidade de forças entre os agentes que atuam no 

mercado financeiro, sobretudo se considerados certos grupos de consumidores 

especialmente vulneráveis, como é o caso dos aposentados e pensionistas do INSS, em 

relação ao crédito consignado.  

Esses fatores acirraram a assimetria de informações, seja quanto às características 

dos produtos e serviços oferecidos, seja quanto aos riscos envolvidos. Saliente-se que, 

devido à alta especialização da atividade financeira, agrava-se ainda mais a disparidade de 

informação, assim como a tendência de transferência de riscos aos tomadores de crédito. 

                                                                                                                                                                        
do endividamento do consumidor nos últimos 30 anos. Ver: BRENNER, R. O Boom e a Bolha: os Estados 

Unidos na economia mundial. RJ/SP: editora Record, 2003. E, do mesmo autor: “O novo boom ou a nova 

bolha?”, em New Left Review 25, Jan.-Feb. 2004.  
8
 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Juros e Spread Bancário no Brasil. Brasília: BACEN, outubro de 1999. 

Disponível em: http://www.bcb.gov.br/?SPREADBR. Acesso em 13/9/2012. 
9
 Ver no anexo I o quadro com as medidas adotadas e propostas pelo Banco Central para a redução do Spread 

bancário no país. 
10

 Conforme o relatório de 2005, o volume de recursos livres concedido para pessoas físicas em 2000 era de 

R$ 55.386 milhões, passando para R$ 190.731 milhões em 2005, que superou o volume concedido para 

pessoas jurídicas R$ 164.957 milhões. (BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de economia bancária 

e crédito, 2005. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pec/spread/port/rel_econ_ban_cred.pdf. Acesso em 

13/09/2012, p. 14). No relatório de 2007 evidenciou-se a participação das modalidades ora mencionadas 

(veículos e consignado) no aumento de volume de crédito concedido (BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

Relatório de economia bancária e crédito, 2007. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/Pec/Depep/Spread/relatorio_economia_bancaria_credito2007.pdf. Acesso em 

13/09/2012, p. 11). 

http://www.bcb.gov.br/?SPREADBR
http://www.bcb.gov.br/pec/spread/port/rel_econ_ban_cred.pdf
http://www.bcb.gov.br/Pec/Depep/Spread/relatorio_economia_bancaria_credito2007.pdf
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Tal como já dito, os profissionais – no caso, as instituições financeiras –, possuem 

melhores informações sobre os riscos de sua atividade, de forma que o direito à informação 

e a transparência das relações contratuais apresentam-se como instrumentos capazes de 

reduzir a assimetria entre as partes (item 3.2.4). 

Todavia, a garantia ao direito à informação não é suficiente para evitar a 

transferência indevida de riscos contratuais aos consumidores, pois, como já referido, o 

poder econômico do fornecedor de influir e de comandar o mercado também é fonte dessa 

transferência indevida. No caso, a instituição financeira, como fornecedora de um produto 

essencial (o crédito), pode impor, de forma bem esclarecida, mas não menos contrária ao 

sistema de defesa do consumidor, cláusulas contratuais abusivas que transfiram os riscos 

contratuais ao consumidor, onerando-o excessivamente.  

Por esse motivo, será destacada a necessidade de intervenção de um órgão 

regulador, no caso, o Banco Central do Brasil, para proteger o consumidor contra 

transferências indevidas de riscos nas operações de crédito bancário (item 3.2.5). Nos 

casos em que a atuação do Banco Central não se mostrar suficiente, ou mesmo se 

verificada a sua omissão, será defendida a possibilidade de intervenção judicial para impor 

o equilíbrio contratual, declarando nulas as cláusulas que representem transferências de 

riscos contrárias ao Código de Defesa do Consumidor (item 3.2.6). 

Mas como garantir uma justa distribuição dos riscos nas operações de crédito 

bancário fornecidas no mercado de consumo? 

De acordo com Méric, Pesqueux e Solé, a remuneração do risco (genericamente 

considerado) é expressa basicamente de três maneiras: pelo prêmio pago nos contratos de 

seguro, pelo preço das mercadorias e serviços e pela taxa de juros nos empréstimos
11

. 

Portanto, assim como os riscos empresariais são distribuídos por meio dos preços das 

mercadorias, e os riscos dos sinistros nos contratos de seguro são distribuídos por meio dos 

prêmios pagos pelos segurados, a forma genuína de distribuição dos riscos nos contratos de 

crédito é aquela feita mediante as taxas de juros. 

As normas reguladoras do Banco Central do Brasil impõem às instituições 

financeiras o dever de realizar a atividade de gestão dos riscos e de identificá-los 

criteriosamente, com o objetivo primordial de fixar o preço do crédito (taxa de juros) para 

                                                        
11

 MÉRIC. J.; PESQUEUX. Y.; SOLÉ. A. La société du risque: analyse et critique. Paris: Economica, 2009. 

p. 74. 
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determinada operação. De fato, os estudos divulgados pelo Banco Central, no âmbito do 

projeto “Juros e spread bancário”, demonstram que na decomposição do spread existe uma 

parcela significativa relativa ao risco do crédito, traduzida como “despesas de 

inadimplência” e como “custos operacionais”
12

, o que evidencia que as taxas de juros são 

compostas de percentual significativo relativo ao risco. Portanto, fica claro que as 

instituições financeiras promovem a distribuição dos riscos primordialmente por 

intermédio das taxas de juros, embutindo um percentual relativo aos riscos da sua atividade 

na sua composição. 

Cumpre salientar que as taxas de juros não apenas remuneram o risco de forma 

direta, mas também custeiam as atividades de gestão, que envolvem estudos de 

identificação, análise e classificação dos riscos (tal como será tratado no Capítulo II), bem 

como cálculos atuariais para a materialização e a monetarização, além dos gastos com a 

prevenção (por exemplo, contratação de derivativos de crédito, tais como hedge e swap).  

Essa é a origem da assimetria de informações entre as instituições financeiras – e os 

fornecedores de maneira geral –, e os consumidores, uma vez que, devido aos altos custos 

e à intensa especialidade, essa atividade de gestão dos riscos não está ao alcance de 

qualquer pessoa, de forma que apenas aqueles que estiverem em condições de despender 

recursos e redirecionar os gastos aos preços das mercadorias, aos prêmios de seguros e às 

taxas de juros é que estarão aptos a atuar no mercado, exercendo atividade geradora de 

riscos. 

Será demonstrado ao longo do trabalho que a distribuição dos riscos contratuais por 

intermédio das taxas de juros é a forma mais adequada ao sistema de defesa do 

consumidor. Primeiro porque a distribuição feita dessa maneira favorece a transparência 

das operações de crédito, permitindo que o consumidor saiba de antemão o valor pago pelo 

risco. Para tanto, necessário que seja cumprido o dever de informação, com a divulgação 

da metodologia para o cálculo do risco em determinada operação, esclarecendo-se ao 

consumidor qual a parcela do preço pago que se refere aos riscos da operação. Evita-se, 

assim, que o consumidor assuma riscos desconhecidos e para ele imprevisíveis durante a 

execução do contrato, que venham a onerá-lo excessivamente. 

                                                        
12

 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Juros e Spread Bancário no Brasil: avaliação de 1 ano do projeto. 

Brasília: BACEN, novembro de 2000. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/?SPREADG1ANO. Acesso em 

13/9/2012.  

http://www.bcb.gov.br/?SPREADG1ANO
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Por outro lado, essa forma de distribuição dos riscos favorece os efeitos benéficos 

da livre concorrência, já que o valor do risco estará embutido no preço do produto ou 

serviço oferecido no mercado, de forma a incentivar as instituições financeiras a 

desenvolver um cálculo mais preciso do risco, a fim de que sua superestimação não venha 

a pressionar para cima o valor das taxas de juros.  

Todavia, para que o cálculo do risco não seja superestimado, necessária, ainda, a 

atuação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, por intermédio de normas 

reguladoras
13

 e atividade de fiscalização, que, além de garantir a solidez do sistema 

financeiro, devem ser capazes de assegurar a proteção do consumidor com a correta 

distribuição dos riscos contratuais, vale dizer, de evitar que o consumidor assuma riscos 

excessivos em determinado contrato, e que esse preço pelo risco reverta-se em vantagem 

excessiva em favor da instituição financeira.  

Por fim, a distribuição dos riscos na forma proposta evita a prática de abusos com a 

cobrança extraordinária por riscos que já estão, ou deveriam estar, embutidos nos preços 

dos produtos adquiridos, onerando, da mesma forma, o consumidor. 

No entanto, verifica-se, na prática, que não é apenas por meio das taxas de juros 

que as instituições financeiras têm realizado a distribuição dos riscos do crédito. Com 

efeito, a exemplo do que ocorre com os demais fornecedores no mercado de consumo, as 

instituições financeiras, enquanto profissionais que exercem atividade voltada para a 

obtenção de lucro, detêm maiores e melhores informações quanto aos riscos de sua 

atividade, existindo a tendência, própria das relações contratuais, de transferir os riscos à 

parte mais fraca, como forma de tornar a atividade mais lucrativa.  

O consumidor, por sua vez, engaja-se eventualmente em relações contratuais tendo 

por objeto os mais diversos bens de consumo, não possuindo qualquer informação 

específica a respeito dos riscos envolvidos em determinado negócio jurídico, sobretudo em 

se tratando de consumidor pessoa física. Está, portanto, vulnerável a transferências devidas 

e indevidas de riscos, sendo, também, desprovido de quaisquer mecanismos para prevenir 

esses riscos. As relações jurídicas envolvendo instituições financeiras e clientes estão 

                                                        
13

 O que atualmente ocorre, sobretudo, por intermédio da Resolução n. 3.464/2007, que dispõe sobre a 

implementação de estrutura de gerenciamento do risco de mercado; da Resolução n. 3.380/2006, que dispõe 

sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional; e da Resolução n. 3.721/2009 do 

CMN, que dispõe sobre a implementação da estrutura de gerenciamento de risco de crédito. 
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sujeitas a esse mesmo processo, tendo em vista a evidente assimetria de informações 

existente entre as partes. 

Partindo dessa observação, o presente trabalho tem por objetivo a fixação dos 

limites legais para a distribuição e a transferência dos riscos ao consumidor nos contratos 

de crédito bancário, em especial nas modalidades de crédito para pessoas físicas
14

, nas 

quais a análise será focada. 

Para tanto, primeiramente, serão identificados os riscos inerentes à atividade de 

concessão de crédito (item 2.2) que poderiam de alguma forma ser transferidos ao 

tomador. Em seguida, será delimitado o objeto de análise deste trabalho aos contratos de 

crédito com pessoas físicas, tendo e vista a presunção de vulnerabilidade sempre presente 

nessas modalidades de crédito. 

Após, será aprofundada a questão da distribuição dos riscos por intermédio das 

taxas de juros (item 3.2), com a análise da sua composição, bem como dos mecanismos 

aptos a garantir a correta mensuração dos riscos, quais sejam: 1) o cumprimento do dever 

de informação (item 3.2.4); 2) a intervenção dos agentes reguladores e supervisores – 

Conselho Monetário Nacional e Banco Central (item 3.2.5); 3) o controle judicial do risco 

superestimado (item 3.2.6).  

Em seguida, tendo como referência os riscos identificados no item 2.2, serão 

analisados os mecanismos de transferência dos riscos contratuais externos à formação do 

preço, tais como a estipulação de comissão de permanência fixada “segundo a taxa média 

de mercado”, com o objetivo de afastar o risco de variação de taxas de juros (item 3.3.1); a 

indexação do contrato em moeda estrangeira, com o objetivo de transferir o risco de 

variação cambial (item 3.3.2); a cobrança de tarifas que acobertam riscos específicos, 

sobretudo quanto a riscos operacionais e de inadimplência, que já estão (ou deveriam estar) 

embutidos nas taxas de juros (item 3.3.3); e a estipulação de cláusulas de exoneração de 

responsabilidade, como forma de afastar o risco de fraudes ou de danos causados aos 

consumidores (item 3.3.4). 

Essas formas de transferências dos riscos contratuais verificadas fora do processo 

de formação do preço do produto, ou seja, fora do cálculo da taxa de juros incidente em 

determinada operação, serão chamadas de formas exógenas de transferência dos riscos do 

crédito, e muitas delas serão consideradas ilícitas, sobretudo nos contratos de crédito ao 

                                                        
14

 O termo utilizado nos Estados Unidos é households e na França é particuliers. 
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consumidor pessoa física, seja por violar o dever de informação, já que permitem que o 

consumidor assuma riscos desconhecidos, seja por gerar onerosidade excessiva ao 

contrato, já que o preço relativo ao risco está (ou deveria estar) embutido na taxa de juros, 

propiciando a cobrança em duplicidade do mesmo fato gerador. 

Em suma, o presente trabalho buscará responder às seguintes questões: Quem está 

em condições de impulsionar o procedimento de identificação, precificação e justa 

distribuição dos riscos nos contratos bancários? Qual a forma de distribuição dos riscos 

que melhor se adéqua ao sistema de defesa do consumidor? Quais riscos podem ser 

licitamente transferidos pelas instituições financeiras? Existe distinção na disciplina legal 

de transferência dos riscos a depender da contraparte que contrata com a instituição 

financeira, ou da modalidade de crédito envolvida? O processo de identificação e cálculo 

do risco é inteiramente arbitrário ou está sujeito a algum controle de legalidade? 

Para alcançar esses objetivos, a análise da distribuição dos riscos nos contratos de 

crédito deverá ter em conta não apenas a lógica da sociedade do risco, tal como delineada 

por Beck, mas também a lógica da sociedade de consumo. Em razão disso, o primeiro 

capítulo deste trabalho será dedicado às noções básicas relativas ao risco e sua distribuição 

por intermédio dos contratos, iniciando pela sua conceituação e contextualização na 

sociedade contemporânea, caracterizada pelo consumo em massa e pela disseminação dos 

riscos. Em seguida, passará à incorporação da noção de risco ao Direito, desde o seguro de 

transporte marítimo do século XV, passando pela responsabilidade civil objetiva, fundada 

no risco da atividade, até o advento dos novos riscos, que encontraram espaço nas questões 

relativas ao meio ambiente e nas relações de consumo. A essa última aplicação será 

dedicado tópico específico, tendo em vista a premissa já estabelecida de que as instituições 

financeiras atuam no mercado de consumo na qualidade de fornecedores de produtos e de 

serviços, e grande parte dos seus contratos é regulada pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse tópico, será evidenciada a necessidade de tratamento jurídico 

diferenciado quanto à distribuição dos riscos nas relações de consumo, com fundamento na 

assimetria de informações e no desequilíbrio gerado pela transferência indevida dos riscos. 

No segundo capítulo serão tratados os conceitos gerais que envolvem a atividade 

financeira e os riscos a ela inerentes. Inicialmente, a atividade financeira será situada no 

circuito econômico, com destaque para a atual fase vivenciada pelo capitalismo, em que o 

capital financeiro tomou espaço do capital produtivo no papel de proporcionar o 

crescimento econômico. Na sequência, será ressaltada a função econômica e social do 
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Sistema Financeiro Nacional prevista pela Constituição da República, bem como a 

caracterização das instituições financeiras como fornecedoras de produtos e serviços, 

sujeitas às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como os novos 

desafios resultantes da democratização do crédito para a massa de consumidores.  

No tópico seguinte, serão apresentados os riscos da atividade financeira e os 

modelos de análise de risco na concessão do crédito, inclusive à luz das normas 

regulatórias específicas incidentes à atividade financeira, sobretudo os Acordos da 

Basileia, considerados um marco na sofisticação dos modelos de análise do risco da 

atividade financeira, bem como as normas do Conselho Monetário Nacional que 

incorporaram as exigências regulatórias para a redução desses riscos.  

Muito embora existam diversos estudos nas áreas de economia e gestão financeira a 

respeito dos mecanismos de avaliação do risco do crédito, sua análise crítica não será o 

objetivo principal deste trabalho. Isso porque tais procedimentos são relevantes para a 

lógica do funcionamento interno das instituições financeiras, enquanto que as relações 

contratuais que serão abordadas neste trabalho referem-se a uma lógica externa a esse 

funcionamento, qual seja, a das relações entre instituições financeiras e consumidores de 

crédito. Portanto, os procedimentos de avaliação do risco do crédito servirão apenas de 

suporte às conclusões a que se pretende chegar com relação à distribuição e transferência 

dos riscos do crédito nos contratos bancários com consumidores.  

No entanto, a abordagem do tema é relevante na medida em que conhecer sua 

complexidade e especificidade é fundamental para as conclusões acerca da caracterização 

da assimetria de informações e da racionalidade limitada dos consumidores em uma 

relação contratual dessa natureza, bem como sobre qual parte está em melhores condições 

de impulsionar o processo de análise e gestão dos riscos nesses contratos, inclusive quanto 

aos mecanismos de prevenção. 

O terceiro capítulo será dedicado à distribuição dos riscos especificamente nos 

contratos bancários, iniciando pela delimitação do objeto de estudo aos contratos de crédito 

com consumidores pessoas físicas, tendo em vista que nesses sempre haverá a presunção 

de vulnerabilidade. Necessário, portanto, efetuar a distinção entre contratos de crédito com 

empresas e com pessoas físicas. Mais ainda, dentro da categoria dos contratos de crédito 

com pessoas físicas, haverá diferenças na distribuição dos riscos de acordo com a 

contraparte ou o tipo contratual envolvido. Serão analisadas quatro modalidades de crédito 
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com pessoas físicas que ensejam questões distintas quanto à distribuição dos riscos, quais 

sejam, o crédito consignado, o contrato de abertura de crédito com cheque especial, o 

contrato de financiamento de veículos e o contrato de financiamento imobiliário.  

Em seguida, será analisada a distribuição dos riscos feita por intermédio das taxas 

de juros, iniciando pela sua composição e o tema polêmico relacionado ao chamado 

componente judicial do spread bancário. Na sequência, serão abordados os três 

mecanismos para garantir uma correta distribuição dos riscos nos contratos de crédito ao 

consumidor, quais sejam, o cumprimento do dever de informação (item 3.2.4); a 

intervenção dos agentes reguladores e supervisores – Conselho Monetário Nacional e 

Banco Central (item 3.2.5); e o controle judicial do risco superestimado (item 3.2.6). 

No tópico seguinte, serão objeto de análise outras formas de transferência do risco 

na concessão do crédito externas à formação do preço do produto (taxa de juros), as quais 

serão consideradas ilícitas, sobretudo nos contratos  analisados (com pessoas físicas), por 

representarem transferência de riscos impossíveis de serem previstos pelo consumidor, 

gerando onerosidade excessiva. A hipótese é a de que o processo de gerenciamento do 

risco não é mera faculdade para as instituições financeiras. Trata-se de verdadeira 

imposição legal, tendo em vista a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e as 

normas protetivas do consumidor em vigor, de maneira que os bancos não poderão furtar-

se do dever de promover a identificação, a avaliação e a precificação dos riscos de sua 

atividade, simplesmente transferindo o ônus para o consumidor, social e economicamente 

incapacitado para tal função. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho foi visto que a atividade financeira de concessão de crédito 

está rodeada pelos mais diversos riscos, dentre eles o rico de crédito (ou de inadimplência), 

de mercado, de variação de taxas de juros (ou de spread), de variação cambial, de liquidez 

e de captação, de estrutura de capitais, de fraudes e de crimes eletrônicos, além dos riscos 

operacionais e jurídicos. 

Evidenciou-se que a atividade de gestão dos riscos é extremamente especializada e 

complexa, e que os altos custos com a obtenção de informações para sua identificação, 

cálculo e distribuição, associados às dificuldades técnicas, impedem que os investidores e 

tomadores de crédito desempenhem individualmente essa função. Esses fatores têm sido 

agravados pela crescente sofisticação dos mercados e dos instrumentos financeiros, e pelo 

surgimento de novas técnicas de cálculo, prevenção e distribuição dos riscos. Observa-se, 

portanto, o crescimento da assimetria de informações nas relações contratuais que 

envolvem operações financeiras. 

Nas relações entre instituições financeiras e consumidores pessoas físicas, essa 

discrepância na qualidade e quantidade de informações em poder das partes, bem como a 

predominância do poder econômico exercido pelas instituições financeiras, é ainda mais 

evidente. Tal fato ganhou especial relevância na atualidade, com a chamada 

democratização do crédito, que passou a ser concedido de forma massificada aos 

consumidores pessoas físicas, mesmo àqueles de baixa renda. 

Tendo em vista a manifesta vulnerabilidade do consumidor pessoa física, bem 

como o fato de os contratos que instrumentalizam suas relações serem caracterizados como 

existenciais, o objeto de análise foi delimitado aos contratos de crédito com pessoas físicas. 

Foram analisadas questões específicas quanto à distribuição dos riscos em quatro 

modalidades de crédito para pessoas físicas, quais sejam, crédito consignado, cheque 

especial, financiamento imobiliário e financiamento de veículos.  

Enfatizou-se nessa análise a necessidade de considerar as características peculiares 

ligadas à pessoa do consumidor, tal como uma especial vulnerabilidade no caso do crédito 

consignado, ou a longa relação com o banco no caso do cheque especial. Também a 

finalidade social do contrato interessa para interpretar a distribuição dos riscos, como é o 
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caso do financiamento imobiliário. Por fim, as garantias ofertadas também devem ser 

consideradas para o cálculo e distribuição dos riscos. 

Destacou-se que nesses contratos, em decorrência da assimetria de informações e 

da predominância do poder econômico das instituições financeiras, existe a tendência de 

estas transferirem os riscos da sua atividade para o consumidor, como forma de torná-la 

mais lucrativa. 

A distribuição dos riscos da atividade entre os tomadores de crédito não é, em si, 

ilegal. De fato, o risco faz parte do preço do produto fornecido e pode ser cobrado do 

consumidor. Todavia, conforme visto, a distribuição dos riscos deve ser feita por 

intermédio das taxas de juros, que é o preço do produto fornecido pelas instituições 

financeiras, e deve haver transparência quanto aos critérios de cálculo e distribuição.  

O requisito de transparência na formação do preço do crédito é necessário para 

incentivar a concorrência entre os fornecedores de crédito, para esclarecer o consumidor 

quanto aos riscos efetivamente envolvidos na operação e para evitar a transferência de 

riscos excessivos e desconhecidos para o consumidor.  

Os critérios para o cálculo dos riscos devem ser informados pelas instituições 

financeiras também para permitir que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

controlem os procedimentos de cálculo dos riscos, o que é importante não apenas para que 

esses órgãos fiscalizem o cumprimento das normas decorrentes dos acordos da Basileia, 

mas também para que atuem na defesa do consumidor. 

Foi destacada a existência de três mecanismos para garantir o correto cálculo dos 

riscos por parte das instituições financeiras, quais sejam, 1) o cumprimento do dever de 

informação; 2) a atuação dos órgãos reguladores e supervisores do Sistema Financeiro 

Nacional (o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional) no controle do cálculo e 

distribuição dos riscos por intermédio das taxas de juros; e 3) a possibilidade de controle 

judicial do risco superestimado. 

Evidenciou-se que a atividade de gestão dos riscos não é mera opção gerencial, 

mas, sim, imposição legal, decorrente da função desenvolvimentista e de promoção dos 

interesses da coletividade do Sistema Financeiro Nacional, prevista no artigo 192 da 

Constituição Federal, da tutela do consumidor prevista pela Lei n. 8.078/1990 e das 

exigências regulatórias do próprio Conselho Monetário Nacional. 

Ao lado das funções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional de zelar 
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pela solidez e integridade do Sistema Financeiro Nacional e pela estabilidade da moeda, 

existe também o dever de esses órgãos atuarem na defesa do consumidor. No exercício 

desse dever, imposto pela Constituição Federal (CF, arts. 5º, XXXII, 170, V e 192), esses 

órgãos devem editar normas e supervisionar a atuação das instituições financeiras quanto 

ao correto cálculo dos riscos envolvidos nas operações, para evitar que o risco 

superestimado converta-se em transferência excessiva de riscos ao consumidor. 

As Resoluções n. 2.892/2001 e n. 3.721/2009 do CMN foram editadas com o 

objetivo de promover o correto cálculo dos riscos nas operações de crédito, em 

observância aos acordos da Basileia. A Resolução n. 3.721/2009 impõe a “classificação 

das operações sujeitas ao risco de crédito em categorias, com base em critérios consistentes 

e passíveis de verificação segundo os seguintes aspectos: a) situação econômico-financeira, 

bem como outras informações cadastrais atualizadas do tomador ou contraparte; b) 

utilização de instrumentos que proporcionem efetiva mitigação do risco de crédito 

associado à operação; c) período de atraso no cumprimento das obrigações financeiras nos 

termos pactuados” (art. 4º, XII). Determina, ainda, que a estrutura de gerenciamento de 

crédito deve prever critérios e procedimentos claramente definidos e documentados, e, 

sobretudo, acessíveis aos envolvidos no processo de concessão e gestão de crédito (art. 4º, 

XI). 

Todavia, observa-se que referidas normas não são efetivas, sobretudo quando se 

trata de crédito para pessoas físicas, ante a ausência de penalidades impostas pelo Banco 

Central e a pouca exigência desse órgão quanto à demonstração e à divulgação dos 

critérios utilizados para o cálculo do risco nos contratos com pessoas físicas. Não se 

observou, por outro lado, a efetiva classificação dos consumidores por níveis de risco de 

acordo com informações cadastrais positivas. 

O resultado é que o risco do crédito tem interferido na taxa de juros das operações 

apenas em função das garantias oferecidas. Isso se torna evidente ao constatar a redução 

das taxas de juros em operações de crédito consignado e com garantias reais, sobretudo 

imóveis e veículos. 

Ainda assim é possível constatar a enorme dispersão das taxas de juros em 

operações da mesma espécie, ou seja, com o mesmo tipo de garantia. No Anexo II foi 

possível constar, por exemplo, que a taxa de juros para aquisição de veículos varia de 

7,80% (BMW Financeira S/A – CFI) até 54,32% (Portocred S/A); a taxa de juros do 
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cheque especial varia de 25,19% (Banco Sofisa S/A) até 229,22% (Banco Santander S/A); 

a taxa de juros do crédito pessoal não consignado varia de 17,76% (Banco Toyota do 

Brasil S/A) até incríveis 988,15% (Banco Daycoval S/A). A taxa de juros do crédito 

consignado pelo INSS é a que menos apresenta dispersão, por ser limitada pela IN n. 

28/2008 do INSS, variando entre 13,81% (Agiplan Financeira S/A – CFI) e 30,69% 

(Banco Gerador S/A). Já no crédito consignado para o setor privado, que não sofre 

regulamentação estatal, volta-se a observar a dispersão de taxas, que variam entre 11,85% 

(Banco do Estado do Pará S/A) e 121,84% (Biorc Financeira – CFI S/A). 

Essa dispersão decorre do fato de que o Banco Central e o Conselho Monetário 

Nacional têm atuado quase que exclusivamente para garantir a solidez do Sistema 

Financeiro Nacional, deixando à margem a defesa do consumidor, ao menos no que diz 

respeito à intervenção para exigir o correto cálculo do componente risco na formação das 

taxas de juros. 

Ao zelar pelo correto cálculo dos riscos, evitando sua superestimação, o Banco 

Central não apenas estaria coibindo práticas abusivas, mas também incentivando o 

aumento no volume de crédito concedido no país, e com isso trazendo efeitos benéficos 

para toda a economia, objetivo este declarado no projeto “Juros e Spread Bancário no 

Brasil”. 

A exigência de informações mais precisas permitiria que o Banco Central exercesse 

maior controle sobre o valor do risco cobrado do consumidor, o que representaria redução 

nas taxas de juros. Dessa forma, seria possível identificar se a instituição financeira está 

superestimando o risco, e, com isso, cobrando taxa de juros excessiva do consumidor. 

Todavia, a atuação do Banco Central ainda está aquém do necessário, já que as 

medidas adotadas no âmbito do projeto “Juros e Spread Bancário” foram concentradas na 

redução da suposta inadimplência, sob o pretexto de reduzir o risco jurídico, conforme 

pode ser observado no item 3.2.3 e no Anexo I deste trabalho. Existe pouca exigência 

quanto à correta diferenciação do risco, tanto que o próprio Departamento Econômico do 

Banco Central (Depec) informou que as taxas de juros, divulgadas pelas instituições 

financeiras nos termos da Circular BCB n. 2.957/1999 e pelo Bacen para incentivar a 

concorrência, não são adequadas para refletir o risco das operações, conforme visto no 

item 3.2.6. 
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O resultado disso é que o Brasil apresenta até os dias atuais as maiores taxas de 

spread bancário do mundo, conforme apresentado nos gráficos 4 e 5 do item 3.2.2. 

Dessa forma, constatada a insuficiência da atuação do Banco Central, diante da 

enorme dispersão nas taxas de juros cobradas dos consumidores, bem como da ausência de 

informação quanto ao processo de cálculo do risco nas operações de crédito, sobretudo 

aquelas para consumidores pessoas físicas, abre-se espaço para a intervenção judicial, com 

o objetivo de revisar o risco superestimado. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia n. 

1.061.530/RS, estabeleceu orientação vinculante no sentido de que “é admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do 

julgamento em concreto”. 

Referidas peculiaridades do caso concreto dizem respeito ao risco da operação, 

tanto que no voto da ministra Nancy Andrighi foram estabelecidos dois requisitos para que 

seja possível a intervenção judicial no contrato de crédito, quais sejam, (i) aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao contrato e (ii) taxa que comprovadamente discrepe, 

de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada 

pelo risco da operação. 

Quando for constatada essa discrepância, o ônus da prova quanto ao risco da 

operação será da instituição financeira, tendo em vista a já mencionada e amplamente 

justificada assimetria de informações existente entre as partes. Tal prova poderá ser 

produzida por meio de perícia judicial, ou outro meio de prova que o juiz entenda 

suficiente, ao seu prudente arbítrio, tal como a demonstração de que aquele consumidor 

possuía diversas inscrições negativas em seu nome ou um alto nível de endividamento, 

incompatível com sua renda.  

Se o risco não justificar a elevada taxa cobrada, ou mesmo diante da omissão da 

instituição financeira, poderá o magistrado se valer das taxas médias divulgadas 

mensalmente pelo Banco Central, nos termos da Circular BCB n. 2.957/1999, para fixar a 

taxa de juros mais adequada ao risco da operação concretamente analisada. 

Por fim, observa-se que não é apenas por intermédio das taxas de juros que ocorre a 

transferência dos riscos contratuais. Existe a tendência, própria das relações contratuais de 
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consumo, de a parte mais forte da relação (fornecedor) transferir os riscos da atividade para 

o consumidor através de cláusulas contratuais. Com isso, o fornecedor exime-se de 

atividade que lhe cabe de identificação, cálculo e distribuição dos riscos por intermédio do 

preço dos produtos, utilizando-se de formas exógenas de transferência dos riscos da 

atividade. 

No caso das operações de crédito, foi visto que as instituições financeiras têm o 

dever legal de efetuar o cálculo dos riscos respectivos. A cobrança pelo preço do risco por 

intermédio das taxas de juros atende ao requisito de transparência, permitindo que o 

consumidor compare o efetivo custo do crédito, com todas suas implicações, sem ser 

surpreendido com custos adicionais relativos a riscos para ele imprevisíveis.  

Nos contratos com pessoas físicas, a exigência de prévio cálculo e distribuição dos 

riscos não pode ser mitigada, uma vez que esses consumidores não detêm os mecanismos 

para conhecer e calcular os riscos envolvidos na atividade. Situação diferente pode ocorrer 

nos contratos com pessoas jurídicas, sobretudo em função do vulto econômico do seu 

empreendimento, pois podem estar presentes riscos que a própria instituição financeira não 

esteja apta a calcular. 

Portanto, nos contratos que são objeto deste trabalho, a cláusula contratual que 

simplesmente transferir os riscos ao consumidor e com isso causar-lhe onerosidade 

excessiva deverá ser considerara nula, nos termos do artigo 51, incisos I, III ou IV do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Com esses fundamentos, foram consideradas ilícitas cláusulas contratuais como a 

estipulação de comissão de permanência fixada “segundo a taxa média de mercado”, com 

o objetivo de afastar o risco de variação de taxas de juros; a indexação do contrato em 

moeda estrangeira, com o objetivo de transferir o risco de variação cambial; a cobrança de 

tarifas que acobertam riscos específicos, sobretudo quanto a riscos operacionais e de 

inadimplência, que já estão (ou deveriam estar) embutidos nas taxas de juros; e a 

estipulação de cláusulas de exoneração de responsabilidade, como forma de afastar o risco 

de fraudes ou de danos causados aos consumidores. 
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