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Dois temas da maior relevância estão na pauta de atualização do Código de 

Defesa do Consumidor – que completa 25 anos de existência neste ano de 2015 

–, principal projeto defendido pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do 

Consumidor (Brasilcon). Regras mais claras que disciplinem o comércio eletrônico e 

o mal do superendividamento, segundo o presidente do Brasilcon, Bruno Miragem, 

entrevistado desta edição especial, não precisariam necessariamente de normas 

novas. Caberia, porém, observar a peculiaridade do meio web, que exige alguns 

cuidados especiais do legislador. “Considerando a entrada dos seguros na nova 

economia virtual, a disciplina do comércio eletrônico, sem dúvida, afeta o setor. 

Regras como as que asseguram e dão procedimento ao exercício do direito de 

arrependimento e informações prévias a serem fornecidas por intermédio da 

internet são relevantes a todos os agentes econômicos”, salienta Miragem. 

O consumo no Século XXI
Perspectivas para o mercado de seguros
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Entrevista

CADERNOS DE SEGURO: Quais as principais diretrizes 
de sua gestão como presidente do Brasilcon?

BRUNO MIRAGEM: Basicamente, é uma continuidade 
do trabalho que vem sendo realizado e do qual parti-
cipei com muito orgulho na gestão anterior. O pro-
pósito também é avançar em alguns pontos. Primei-
ro, pretendemos reforçar nossa atuação institucional 
no acompanhamento, junto ao Congresso Nacional, 
de pautas legislativas que envolvam o direito do con-
sumidor e que possam impactar, de algum modo, a 
efetividade do Código de Defesa do Consumidor. 
Em segundo lugar, solidificar a vocação acadêmica 
do Instituto, sob dois aspectos: de um lado, promo-
ver a retomada de pesquisas mantidas pelo Brasilcon, 
em conjunto com outras instituições de pesquisa e 
ensino, em especial com as universidades parceiras; 
de outro, incrementar a participação dos jovens que 
iniciam o estudo do direito do consumidor. Por fim, 
apurar nosso olhar sobre as rápidas transformações 
do mercado de consumo, decorrentes da internet ou 
do surgimento de novos modelos de negócio, bus-
cando sempre assegurar a compatibilidade destas 
com as normas de defesa do consumidor.

CADERNOS: Qual a expectativa do Brasilcon em rela-
ção aos projetos de atualização do Código de Defesa 
do Consumidor e qual a sua avaliação quanto à sua re-
percussão em benefício dos consumidores brasileiros?

BM: Mais do que nossa expectativa, nosso esforço 
é para que os projetos que tratam da atualização 
do CDC sejam aprovados com a maior brevidade. 
Os benefícios para os consumidores brasileiros são 
enormes. Note-se que se está a disciplinar dois temas 
da maior atualidade. O comércio eletrônico é um 
fenômeno cujo crescimento é exponencial, que já do-
mina largas áreas do consumo de produtos e servi-
ços. Pensemos: qual o meio por que um número ex-
pressivo de consumidores adquire passagens aéreas, 
por exemplo, ou se relaciona com seus respectivos 
bancos? É possível acreditar que, para disciplinar tais 
fenômenos, não seria necessário criar normas novas, 
podendo-se aplicar as regras já existentes no Código. 
Ocorre que há aspectos em que a peculiaridade do 
meio exige alguns cuidados especiais do legislador: 
o acesso à informação, a identificação adequada do 
fornecedor e a proteção da privacidade dos dados 
são alguns deles, contemplados na atualização.
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O Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor cumpre uma função essencial 
na efetividade dos direitos do consumidor. 
Contudo, muitas vezes, os órgãos administrativos dessa área 

funcionam como o primeiro balcão para reclamações dos 

consumidores, quando deveriam ser o último. 

A outra questão essencial diz respeito ao superendi-
vidamento. Graças a um grande esforço de pesquisa 
e debate em relação ao qual o Brasilcon tem o or-
gulho de ter assumido a vanguarda – lembro-me de 
que as primeiras obras e pesquisas sobre o tema, até 
hoje referências obrigatórias, se deram no âmbito 
do nosso instituto –, o assunto tornou-se uma pau-
ta relevante para a sociedade e para o Estado, em 
especial por intermédio do Poder Judiciário e do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Agora 
cumpre ao Poder Legislativo disciplinar condutas 
que previnam ou reduzam a ocorrência do fenôme-
no, próprio da sociedade de hiperconsumo, assim 
como definir um modo pelo qual o Estado, exer-
cendo sua missão constitucional de defesa do con-
sumidor, possa intervir na questão. Sempre chamo 
a atenção, nesse ponto, para o fato de que o endivi-
damento excessivo de consumidores é um proble-
ma de repercussões pessoais, sociais e macroeconô-
micas altamente negativas. O legislador precisa dar 
uma resposta à sociedade e, nesse sentido, o projeto 
de atualização do CDC parece uma solução mais 
do que adequada. Não está no projeto tudo o que 

entendíamos como conveniente, mas, dentro das 
possibilidades que nos dão as negociações políticas, 
que são características do processo legislativo, é um 
excelente projeto. 

CADERNOS: Qual lhe parece que venha a ser a reper-
cussão da atualização do Código de Defesa do Con-
sumidor no setor de seguros?

BM: Considerando a entrada dos seguros – como de 
resto, de uma imensa variedade de produtos e servi-
ços – na nova economia virtual, a disciplina do co-
mércio eletrônico, sem dúvida, afeta o setor. Regras 
como as que asseguram e dão procedimento ao exer-
cício do direito de arrependimento e informações 
prévias a serem fornecidas por intermédio da inter-
net são relevantes a todos os agentes econômicos. A 
prevenção ao superendividamento pode dar causa a 
novas modalidades de seguro de crédito.

CADERNOS: Como o senhor avalia a atuação do Sis-
tema Nacional de Direito do Consumidor e que me-
canismos poderiam dar maior efetividade à proteção 
do consumidor brasileiro?
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BM: O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 
cumpre uma função essencial na efetividade dos direi-
tos do consumidor. Contudo, muitas vezes, os órgãos 
administrativos dessa área funcionam como o primei-
ro balcão para reclamações dos consumidores, quando 
deveriam ser o último. Por outro lado, há uma dimen-
são fundamental do Sistema, que é a política, cujas 
iniciativas se orientam para a prevenção de conflitos 
antes que ocorram, bem como para o estímulo a índi-
ces de qualidade e eficiência dos fornecedores. Nesse 
aspecto temos muito a desenvolver. Ocorre, contudo, 
que a evidente carência de recursos e a necessidade 
de autonomia dos órgãos de defesa do consumidor – 
especialmente considerando as vicissitudes do Poder 
Executivo brasileiro – são desafios presentes.

CADERNOS: São inúmeras as notícias na mídia sobre 
invasão e desrespeito aos direitos de privacidade dos 
cidadãos pelos meios eletrônicos, sobretudo nas re-
des sociais. Como o Marco Civil da Internet poderá 
proteger o cidadão e consumidor brasileiro? Existem 
meios para garantir a efetividade dessa proteção? 

BM: O desafio da proteção à privacidade é um distin-
tivo dos tempos atuais. O Marco Civil da Internet, 
quanto à privacidade dos usuários, estabeleceu regras 
importantes, como aquelas para a conservação dos 
registros e padrões mínimos de segurança, os quais 
devem ser observados pelos provedores, entre outras 
regras relevantes. A efetividade do Marco Civil da 
Internet será bastante relevante caso se torne eficaz.

A proteção da privacidade dos consumidores é dever 
dos fornecedores de serviços pela internet, que pre-
cisam assegurar condições de segurança e respondem 
por eventuais violações. A figura do terceiro viola-
dor – nesse caso, os famosos hackers ou crackers 
– não exime o fornecedor de sua responsabilidade. 
Daí porque o investimento em segurança nos servi-
ços prestados pela internet é uma exigência de quem 
atua por tal meio. O consumo pela web é uma rea-
lidade com crescimento impressionante, e estamos 
todos aprendendo com ela e com as mudanças que 
impõe no campo negocial. 

CADERNOS: O aumento da produção acadêmica na 
pesquisa em direito do seguro pode contribuir para 
consolidar a melhor formação do consumidor brasi-
leiro para a contratação desse serviço? 

A evidente carência 
de recursos e a 
necessidade de 
autonomia dos 
órgãos de defesa 
do consumidor – 

especialmente considerando 

as vicissitudes do Poder 

Executivo brasileiro –  

são desafios presentes. 
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BM: Um dado é inegável: a reflexão acadêmica sobre 
o direito do seguro no Brasil é bastante reduzida se 
compararmos à relevância econômica da atividade. 
Confesso que nos últimos anos venho desenvolven-
do em minha universidade, a UFRGS, com a colabo-
ração de colegas de várias instituições, uma série de 
iniciativas. Criamos o Núcleo de Estudos em Direito 
e Sistema Financeiro, envolvendo a área de seguros, 
e também uma cadeira com o mesmo perfil em nos-
so Programa de Pós-Graduação em Direito. Já reali-
zamos cerca de uma dezena de eventos sobre temas 
ligados ao seguro.

Não há dúvidas de que o desenvolvimento dos estu-
dos em direito do seguro contribuirá para o aperfei-
çoamento do mercado, tanto na operação dos agentes 
econômicos envolvidos e na atividade de regulação 
e supervisão do setor quanto, afinal, na contratação 
desse tipo de produto, com segurados em geral e, em 
especial, com os consumidores. No mundo é assim. 
Esperamos contribuir cada vez mais com esse esforço 
no Brasil. 

CADERNOS: Sua experiência na área de direito pú-
blico (direito administrativo) permite concluir se o 
melhor modelo regulatório para o setor de seguros 
é o de agência ou se o modelo de superintendência é 
o mais adequado?

BM: O modelo de agências regulatórias foi importa-
do pelo Brasil da experiência norte-americana, que 
é secular, e transplantado sobre um sistema de di-
reito administrativo com forte inspiração francesa. 
Nesse sentido, houve e há muitas dificuldades, es-
pecialmente para um correto dimensionamento das 
funções do regulador, que conjuga funções clássicas 
do Estado em sua intervenção no domínio econô-
mico, como o exercício do poder de fiscalização e 
do poder regulamentar. As agências reguladoras, 
contudo, intervêm em política pública, executan-
do-a e participando de sua elaboração – e isso é 
muita coisa.

No caso da atividade de seguros, a Susep exerce 
funções clássicas de fiscalização e regulamentação, 
e tem uma intervenção enorme no setor, inclusive 
no conteúdo dos contratos. Contudo, tem pouca 
presença, em matéria de política pública. O seguro 
possui uma peculiaridade em relação a outras ativi-

dades econômicas: ele é um contrato e um sistema. 
A estabilidade e a confiança nos termos do contrato 
e sua execução, assim como em relação ao sistema 
de seguros em geral, são essenciais. Daí modelos 
que fomentem a estabilidade no setor serem rele-
vantes. O direito brasileiro tem um aspecto impor-
tante, que é a relativa independência da agência e 
de seus dirigentes em relação ao poder político. Isso 
pode ser uma vantagem expressiva. 
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