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PRÁTICAS ABUSIVAS NA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR
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Não há como desconhecer a importância da concessão de crédito no desenvolvimento 

econômico de uma sociedade, o que, por reflexo, desencadeia positivamente no 

progresso social. O contrato creditício proporciona ampla movimentação no mercado de 

consumo a partir da aquisição de produtos e serviços por parte do consumidor, e do 

aumento na produção das indústrias para atender à demanda. Não se desconhece a 

realidade que impera atualmente no mercado em testilha, no qual se mostra visível a 

forte campanha publicitária expondo ao consumidor em potencial a possibilidade de 

concretização dos seus desejos através da facilidade e agilidade na liberação de crédito. 

Deve-se registrar que esses procedimentos adotados pelas empresas estão 

acompanhados, normalmente, de diversas irregularidades, sob o olhar da legislação 

consumerista. Inúmeros são os casos narrados pelos consumidores perante o Poder 

Judiciário acerca da violação dos seus direitos e garantias inseridos no Código de 

Defesa do Consumidor. Mesmo em face do reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor (art. 4º, I do CDC), é contumaz a formalização de contrato mediante 

violação dos princípios da transparência e informação, as quais deveriam ser intrínsecos 

a qualquer relação de consumo. Tem-se aqui como objetivo a análise de práticas 

abusivas como a cobrança obscura de diversas tarifas administrativas, venda casada de 

seguro prestamista e a fornecimento de crédito acima da capacidade financeira de 

endividamento. Mediante uma pesquisa hipotético-dedutiva com abordagem qualitativa 

conclui-se por demonstrar que esse tipo de comportamento, além de provocar 

desequilíbrio entre as partes, excede diretamente os limites da boa-fé objetiva.  
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